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Styrelsen och verkställande direktören för Finmetron AB (publ) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning
för räkenskapsåret 2011-01-01 -- 2011-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten
Finmetron AB (publ) bildades 1999. Finmetrons ambition är att på sikt bli ett av de ledande bolagen inom kredithantering,
factoring och andra finansiella tjänster på de marknader där Bolaget är verksamt. Finmetron kommer att ha en stark
fokusering mot östra Europa och i synnerhet mot Ryssland och andra rysktalande länder. Verksamheten bedrivs idag via
dotterbolag i Ryssland med kontor i Moskva och Ekaterinburg. Finmetron har sedan 2010 investerat i den ryska factoring
och "confirming"  marknaden. Finmetrons factoringprodukter är idag så nära den internationellt accepterade definitionen
av factoring som är möjlig. Detta innebär att det inte bara omfattar förskottsbetalningar till leverantörer av varor, utan
även en rad ytterligare tjänster som kan omfatta minst två av följande alternativ, enligt kundernas val:

- Reskontrahantering 
- Inkassotjänster
- Skydd mot osäkra fordringar.

Värdet av Finmetron tjänster för kunderna förstärks ytterligare av ett antal kompletterande tjänster:

- Hantering av kreditrisker,
- Management konsulttjänster
- Hjälp med marknadsföring via kundsystem

Finmetron erbjuder en verktygslåda för en maximal effektivitet av kundernas verksamhet, snarare än bara förskott på deras
kundfordringar. Kunderna skall uppleva ett högt mervärde av Finmetrons tjänster. Det är idag en relativt låg grad av
konkurrens på marknaden, majoriteten av de lokala konkurrenterna är inriktade på förskottsbetalningar.

När det gäller "confirmning" delen är detta ämnat för detaljhandelskedjor som strävar efter att förbättra sina flöden
via effektiva betalningsströmmar med leverantörerna. Efter det att ett confirmingavtal tecknats med en butikskedja, behöver
dess leverantörer endast följa en mycket enkel procedur för att börja ta emot tjänster från Finmetron genom bl. a förskott
för sina transporter till butikskedjan. Varje sådan leverantör kan också få de ytterligare tjänster som Finmetron
tillhandahåller, precis som med factoring.

Den långa erfarenhet som finns hos nyckelpersoner i Finmetron och i kombination med flexibla system gör att styrelsen
bedömer att det finns en stark grund för tron på de ambitiösa planer Finmetron erbjuder sina klienter för betalning  av sina
fakturor. 
Finmetron kommer aldrig att acceptera 100 procent av kreditrisken. Ett undantag kommer att göras för internationell
factoring, som bestäms av de relevanta bestämmelserna i internationell factoring accepterade i hela världen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under perioden (november) har Finmetron etablerat ett kontor i Ekaterinburg. Detta för att möta den ökade aktiviteten i
regionen Ural. Redan vid kvartalsredogörelsen för Q3 rapporterades att idogt arbete hade gett resultat och att ett första
master agreement har tecknats med Monetka - Urals. Monetka är en av regionen Urals största detaljhandelskedjor inom
dagligvaruhandeln, med mer än 300 butiker i Uralregionen i Ryssland. Omsättning av Monetka uppgick till cirka 5,5
miljarder kronor under 2010 och beräknas uppnå cirka 7 miljarder kronor 2011. För att finansiera en del av arrange-
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manget, har även ett avtal har tecknats med en lokal bank och en kredit på upp till 200 miljoner rubel (ca 70 mkr)
finns.

Under fjärde kvartalet 2011 började den egentliga verksamheten med en av leverantörerna till Monetka-Ural, Batik-Ural och
en oberoende kund, New Style. Diskussioner förs även med statliga och regionala banker kring ytterligare delfinansiering.
Dessa banker har bl a till syfte att stimulera ryskt näringsliv och kan stå för delar av risken i viss factoringfinansiering för
av banken godkända kunder. I samtliga fall har kontrakten tillkommit så sent på året så att något större genomslag inte
syns i årets resultat.

Kapitaliseringen av den ryska verksamheten fortgår och under 2011 har nyemissioner gjorts för motsvarande cirka 5 mkr
till det ryska bolaget. Denna kommer att fortsätt även under 2012. Syfte är att Finmetron LLC skall bli en "attraktiv" aktör på
sin marknad.

Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Affärsidé
Finmetron ska erbjuda strukturerade och konkurrenskraftiga factoringtjänster till mindre och medelstora företag i 
främst östra Europa.

Marknaden
På utvecklade finansiella marknader kan företag hitta flera olika sätt att finansiera sin tillväxt. Genom bland annat aktier,
obligationer, lån och eller factoring. Factoring ger användarna en större flexibilitet, genomförbarhet och
effektivitet som konventionella finansieringsinstrument inte kan erbjuda. Därför är factoring en attraktiv
finansieringslösning för många företag på dessa marknader. Inom EU utgör generellt sett factoring cirka 6 procent av BNP. I
Storbritannien och Italien, är andelen factoring av BNP störst med cirka 11 procent respektive 8 procent.
Factoringmarknaden i Ryssland uppgår idag till cirka 1,5 procent. Det finns bedömningar att factoringmarknaden kommer
att uppgå till cirka 1 000 miljarder SEK om ett par år, att jämföras med nuvarande låga nivå om cirka 350 miljarder SEK.
Detta på en marknad med få riktiga konkurrenter, vilket gynnar Finmetron.

Det finns en stor otillfredsställd efterfrågan på factoring och liknande tjänster i Ryssland. Många ryska företag möter
ständigt likviditetsproblem som allvarligt försvårar deras utveckling. Bristen på tillförlitlig kreditinformation är också ett
inslag på den ryska marknaden. I Ryssland finns det för närvarande inga tillförlitliga kreditupplysningsföretag, vars
tjänster kan användas av företag som säljer varor och tjänster när de fattar beslut om eventuell finansiering. Factoring kan
hjälpa leverantörer enkelt kan lösa båda dessa frågor, dvs: bristen på likviditet och höga kreditrisker.

Factoring är en verksamhet vars "mission" väl korrelerar med ekonomin som helhet, att främja tillväxt och konkurrens.
Det finns därför ett statligt baserat program i Ryssland som syftar till att ge stöd till de framväxande små och medelstora
företag genom att erbjuda prisvärda lån till factoringbolag. Finmetron planerar att delta i programmet, i möjligaste mån för
att främja Bolagets tillväxt.

Factoring är en finansiell och lönsam tjänst. Fakturorna diskonteras med 15-20 procents ränta och tillsammans med
avgifter blir den effektiva räntan 25-30 procent. Detta skall jämföras med Finnmetrons egna finansieringsränta som
understiger 10 procent. I Ryssland är det inte möjligt att förlita sig på officiella kreditupplysningsföretag. Av den 
anledningen kommer Finmetron bygga upp ett eget nätverk med egna medarbetare som har till uppgift att utvärdera kunder
och betalares betalningsförmåga.
Arbetet för detta pågår även om bedömningen idag är att det kommer att ta lite längre tid. Grunden till organisationen finns
redan i det ryska dotterbolaget.
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Intäkter och resultat
Koncernens rörelseintäkter för perioden uppgick till 35,8 (20,2) tkr. Uppstart av nya kunder är en tidsmässigt utdragen
process. Verksamheten är fortfarande att betrakta som under uppbyggnad, men inne i en mer operativ fas av sin livscykel. 
Övriga intäkter består av primärt rörelserelaterade valutakursvinster.

Koncernens resultat efter skatt uppgick för perioden till -9 159 (-8 186) tkr. 

Kostnaderna är fortfarande delvis relaterade till det arbete som lagts ner på att finna ny verksamhet men blir i
allt större utsträckning löpande driftskostnader. Kostnaderna är i allt större utsträckning relaterade till den ryska
verksamheten i Finmetron LLC, det ryska dotterbolaget. I moderbolaget finns kostnader relaterade till noteringen, revision,
styrelsearvode och andra konsultkostnader. 

Likviditet och finansiell ställning

Koncernen hade vid periodens slut 2 650 (244,0) tkr tillgängligt i likvida medel. Soliditeten i koncernen är negativ, främst
beroende på löpande förluster i Ryssland.  I moderbolaget fanns det 1 774,9 (51,5) tkr tillgängligt i likvida medel.
Soliditeten i moderbolaget uppgick till 15,3 (22,9) procent.

För att trygga finansieringen för Finmetron tecknades det under hösten 2010 ett finansieringsavtal med Stylefield Holding
Ltd om att under ett år erhålla finansiering om totalt USD 4 miljoner. Finansieringen görs genom primärt emittering av
konvertibla skuldebrev och med en löptid till och med oktober 2015. Under 2011 har ytterligare medel om 11,5 mkr tillförts
Finmetron AB. Det finns en ny muntlig överenskommelse om att erforderligt kapital skall tillföras även under 2012. En stor
del av likviderna har gått vidare till Ryssland för kapitaliseringen av det ryska dotterbolaget.

Inom ramen för detta finansieringsavtal och i samband med årsskiftet har ett villkorat aktieägartillskott lämnats 
i Finmetron AB. Detta aktieägartillskott uppgår till 3 mkr. Föregående år lämnades ett aktieägartillskott om 5 mkr, dessa
fordringar redovisas på raden Kundfordringar och övriga fordringar i koncernens balansräkning.
Kassaflödet i koncernen och från den löpande verksamheten uppgick till  - 10 305 (- 2 672) tkr under året. Under året har
kassaflödet totalt sett varit positivt med 2 414 (244) tkr. 

Omsättning, resultat och ställning - översikt (Koncernen)

2011 2010 2009 2006 1) 2005 1)

(4 mån)
Rörelsens intäkter, kSEK 36 20 91 797 0 0
Rörelseresultat, kSEK -8 217 -3 445 548 0 0
Resultat efter skatt, kSEK -9 159 -8 186 2 598 0 0
Balansomslutning, kSEK 17 772 12 130 97 734 0 0
Kassa och bank, kSEK 2 650 244 0 0 0
Eget kapital, kSEK -4 691 1 445 40 191 0 0
Räntebärande skulder, kSEK 20 578 7 822 0 0 0
Antal aktier i genomsnitt, tusental 25 768 25 768 0 0 0
Resultat per aktie, SEK -0,36 -0,32 0,00 0,00 0,00
Utdelning per aktie, SEK Ingen Ingen 0,00 0,00 0,00
EK per genomsnittligt antal aktier, SEK -0,18 0,06 0,00 0,00 0,00
Tillväxt, % 77,4% -100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Rörelsemarginal, % -22954,5% -17074,3% 0,0% 0,0% 0,0%
Soliditet, % neg 11,9% 41,1% 0,0% 0,0%
Investeringar, kSEK 43 25 584 0 0
Medelantal anställda, st 13 6 32 0 0
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Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet Justerat eget kapital dividerat med summa tillgångar
Investeringar Förvärv av immateriella och materiella anläggningstillgångar
Genomsnittligt antal anställda Betalda närvarotimmar under året dividerat med företagets normala årsarbetstid

Fortsatt drift och framtidsutsikter
Alla bolag lever med olika former av hot och risker från omvärlden. För Bolaget har frågeställningarna om fortsatt drift
bedömts vara oerhört viktiga det gångna året. Styrelsens bedömning är att en förbättrad intjäningsförmåga i koncernen är
avgörande för koncernens förmåga till fortsatt drift. Det kortsiktiga hotet mot koncernens fortlevnad bedöms vara
finansieringen av verksamheten. En förbättrad intjäningsförmåga skulle, förutom ett förstärkt kassaflöde, underlätta
möjligheten till extern finansiering. Därutöver är den framtida intjäningsförmågan central vid bedömningen av värdet på
väsentliga poster i koncernens och moderbolagets balansräkningar.
Styrelsen gör bedömningen att nuvarande och tillgänglig likviditet är tillräcklig för att säkerställa koncernens fortsatt drift.

Forskning och utveckling
Bolaget bedriver ingen forskningsverksamhet.

Miljöpåverkan
Koncernen bedriver för närvarande ingen tillståndspliktig verksamhet.

Verksamhet i moderbolaget
Moderbolaget har under det gångna året egentligen haft två roller. Koncernen uppstod i samband med förvärvet. Idag är
moderbolaget ett holdingbolag och hanterar koncerngemensamma funktioner. 

Aktiekapitalet uppgick på bokslutsdagen till 2,6 mSEK och Eget kapital till knappt 3,9 mSEK.

Aktien
Slutkursen per sista handelsdag 31 december 2011 var SEK 0,11, det var ingen handel i aktien 31 december 2011.
Aktiekursen handlades under verksamhetsåret som lägst till SEK 0,11 och som högst SEK 0,50. Genomsnittliga kursen under
verksamhetsåret var SEK 0,22. I genomsnitt handlades 9 367 aktier per dag och som mest 462 976 aktier på en enskild dag.

Innehav Innehav
Största aktieägarna per 31 december 2011 A-aktier B-aktier Röster Antal röster %röster
Stylefield Holdings Limited 17 181 897 63,20% 17181897,00 63,20
Försäkringsbolaget, Avanza Pension 971 454 3,57% 971454,00 3,85
AB Petaligus 500 000 1,84% 500000,00 1,88
Danica Pension Försäkrings AB 459 243 1,69% 459243,00 1,69
Cornada AB 400 000 1,47% 400000,00 1,47
Jan Nilstadius 400 000 1,47% 400000,00 1,47
Karl Gunnar Anders Olsson 96 000 37 000 3,67% 997000,00 3,67
Summa de största ägarna 96 000 19 949 594 76,91% 20909594,00
Summa övriga ägare 61 600 5 660 840 23,09% 6276840,00
Summa 157 600 25 610 434 100,00% 27186434,00

Aktierna ägs direkt eller via bolag
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens risker påverkas av ett antal faktorer, vilka kan innebära risker för koncernens verksamhet och resultat.
Dessa kan grovt delas in i omvärldsrisker, finansiella risker och verksamhetsrisker. De viktigaste operationella riskerna för
koncernen är risken för en ny och långvarig konjunkturförsämring, som skulle påverka kundernas köpkraft samt
risken för ökad konkurrens. De finansiella riskerna avser kredit-, ränte- och valutarisker, vilka hanteras
genom gällande finanspolicy. Verksamhetsriskerna består bland annat av risk för fel och misstag, samt komplexiteten i
olika regelverk på de marknader som koncernen  är verksam, varför man är beroende av lokala ledningens kunskap.
Mer detaljerad redovisning av Bolagets risker, osäkerhetsfaktorer samt hantering av de samma återfinns i
koncernnot 3.

Personal
Vid årets slut fanns det tretton anställda i koncernen, elva i Moskva och två i Ekaterinburg. Rekrytering av personal sker idag
löpande och i allt högre takt.. I moderbolaget finns inga anställda. 

Vid rekrytering av nya medarbetare beaktas koncernens långsiktiga behov. När tillsättning sker av nya tjänster 
eftersträvas att befintliga medarbetare skall få möjlighet att utvecklas.
Principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i såväl Finmetron AB 
(publ) som dotterbolag skall syfta till att erbjuda de ledande befattningshavarna marknadsmässiga ersättningar. 
Därvid skall kriterierna härför baseras på arbetsuppgifternas betydelse, kompetenskrav, erfarenhet och 
prestation samt bestå av följande delar: fast grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga förmåner.

Ledande befattningshavare har under räkenskapsåret fakturerat bolaget i enlighet med överenskomna avtal.
Se not 21 för ytterligare information avseende närståendetransaktioner.

Bolagsstyrning
Enligt svensk aktiebolagslag och Finmetron AB:s (publ) bolagsordning fördelas styrning, ledning och kontroll av
bolaget mellan Vd:n, styrelsen och de aktieägare som deltar på bolagsstämman. Styrelsen har det övergripande ansvaret
för den interna kontrollen, vilken syftar till att säkerställa aktieägarnas investeringar och koncernens tillgångar, samt att
den ekonomiska informationen som bolaget publicerar är tillförlitlig. Finmetron AB (publ) omfattas inte av svensk kod
för bolagsstyrning.

Styrelsen
Styrelsen i Finmetron AB (publ) har upprättat en arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk
rapportering, för att utgöra ett komplement till aktiebolagslagens bestämmelser och bolagets bolagsordning. Nedan följer
ett utdrag ur styrelsens arbetsordning.

Bolaget har att i första hand tillämpa svensk aktiebolagslag. Bolaget skall samtidigt i sin verksamhet följa de
bestämmelser som finns angivna i Bolagets bolagsordning. Styrelsen har antagit en särskilt upprättad
arbetsordning för sitt arbete. Arbetsordningen innebär i korthet att styrelsen svarar för bolagets organisation och
förvaltning av bolagets angelägenheter. Styrelsen kontrollerar fortlöpande Bolagets ekonomiska situation, så att
styrelsen kan fullgöra den bedömningsskyldighet som följer av lag och god styrelsesed.

Arbetsordningen skall årligen ses över och antagas på nytt, vid styrelsens första konstituerande sammanträde eller när så
erfordras. Ett exemplar av arbetsordningen skall tillställas styrelseledamöterna, styrelsesuppleanterna, VD, bolagets
revisor och revisorssuppleant och i förekommande fall styrelsens sekreterare. VD ansvarar för att styrelseärenden från
dotterbolag inom koncernen behandlas i bolagets styrelse. Styrelsens arbetsordning i dotterbolagen skall utformas så
att dessa omfattas av regelverket i denna arbetsordning.

Revisorn
Den av ägarna utsedda revisorn har som huvuduppgift att granska bokföring, redovisning samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning. Revisorn får sitt uppdrag av och rapporterar direkt till ägarna på stämman. Vid en extra
bolagsstämma 2009 utsågs PwC, med auktoriserade revisorn Magnus Brändström som huvudansvarig revisor.
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Verkställande direktör
Bolagets verkställande direktör ansvarar för den löpande förvaltningen.

Nomineringskommitté inför årsstämma 2011

Nomineringskommittén skall bestå av tre ledamöter bestående av representanter för de största aktieägarna per ingången av
mars.

Förslag till behandling av förlust (SEK)

Moderbolaget

Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond och ansamlad förlust i moderbolaget:

Balanserat resultat -7 291 690
Erhållet aktieägartillskott 3 000 000
Årets resultat -1 971 719

-6 263 409

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
i ny räkning balanseras -6 263 409

-6 263 409

Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och
balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor
(SEK) där ej annat anges.
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KONCERNENS Not 2011-01-01 2010-01-01 2010-09-01

RESULTATRÄKNING (SEK) 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Nettoomsättning 5 18 074 7 323 #REFERENS!
Övriga rörelseintäkter 5,6 17 722 12 856 0

35 796 20 179

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 7 -3 137 907 -2 133 375 #REFERENS!
Personalkostnader 8 -4 569 949 -1 325 036 #REFERENS!
Avskrivningar 12 -17 510 -5 387 #REFERENS!
Övriga rörelsekostnader -527 225 -1 807 #REFERENS!
Rörelseresultat -8 216 795  -3 445 426 #REFERENS!

Finansiella intäkter 9 675 886 355 933 #REFERENS!
Finansiella kostnader 9 -1 617 713 -138 387 #REFERENS!
Resultat före skatt -9 158 622 -3 227 880 #REFERENS!

Skatter 10 0 -4 958 000 #REFERENS!

ÅRETS RESULTAT -9 158 622 -8 185 880 #REFERENS!
0 #REFERENS!

Årets resultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -9 158 622 -8 185 880 #REFERENS!
Summa årets resultat -9 158 622 -8 185 880 #REFERENS!

Resultat per aktie och aktiedata:
Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare
före/efter utspädning, SEK -0,36 -0,32 #REFERENS!
Föreslagen utdelning per aktie, SEK Ingen Ingen
Totalt antal utestående aktier; st 25 768 034 25 768 034
Genomsnittligt antal aktier, st 25 768 034 25 768 034 1
Eget kapital per aktie, SEK -0,18 56,08

KONCERNENS RAPPORT ÖVER 
TOTALRESULTATET (SEK)
Årets resultat -9 158 622 -8 185 880 #REFERENS!
Övrigt totalresultat:
Omräkningsdifferenser 23 102 108 908 0
Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt 23 102 108 908 0
Summa totalresultat för året -9 135 520 -8 076 972 #REFERENS!
Totalresultat hänförligt till:
Moderföretagets aktieägare -9 135 520 -8 076 972 #REFERENS!
Summa totalresultat för året -9 135 520 -8 076 972 #REFERENS!

Tillhörande noter är en integrerad del av koncernens bokslut.
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KONCERNENS Not 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

BALANSRÄKNING (SEK)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 11 5 861 745 5 248 675 0
Materiella anläggningstillgångar 12 70 352 74 979 0
Summa anläggningstillgångar 5 932 097 5 323 654 0

Omsättningstillgångar
Köpta fordringar och 13 89 245 0
Utlåning 13 20 479 0
Andra fordringar 13 9 080 458 6 562 196 0
Likvida medel 14 2 650 049 244 048 0
Summa omsättningstillgångar 11 840 231 6 806 244 0

SUMMA TILLGÅNGAR 17 772 328 12 129 898 0

Tillhörande noter är en integrerad del av koncernens bokslut.
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KONCERNENS Not 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

BALANSRÄKNING (SEK)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 15
Moderbolagets aktieägare
Aktiekapital 2 576 803 2 576 803 0
Övrigt tillskjutet kapital 15 554 837 12 554 837 0
Reserver 132 010 108 908 0
Balanserat resultat inklusive årets resultat -22 954 206 -13 795 584 0
Summa eget kapital hänförligt till
moderbolagets aktieägare -4 690 556 1 444 964 0
Summa eget kapital -4 690 556 1 444 964 0

Långfristiga skulder
Upplåning och övriga skulder 16 20 578 435 7 821 561 0
Summa långfristiga skulder 20 578 435 7 821 561 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och andra skulder 17 1 884 449 2 863 373 0
Summa kortfristiga skulder 1 884 449 2 863 373 0

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 772 328 12 129 898 0
För information om koncernens ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, se not 18. 

Tillhörande noter är en integrerad del av koncernens bokslut.
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KONCERNENS
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (SEK)

Övrigt Balanserat
Aktie- tillskjutet resultat inkl. Summa

kapital kapital Reserver årets resultat Eget kapital

Ingående eget kapital per 1

1 januari 2010 2 576 803 7 554 837 0 -5 609 704 4 521 936
Årets resultat -8 185 880 -8 185 880
- Omräkningsdifferenser, netto 108 908 0 108 908
Övrigt totalresultat för året,
netto efter skatt 0 0 108 908 0 108 908
Summa totalresultat 0 0 108 908 -8 185 880 -8 076 972
Erhållna aktieägartillskott 5 000 000 5 000 000
aktieägare 0 5 000 000 0 0 5 000 000
31 december 2010 2 576 803 12 554 837 108 908 -13 795 584 1 444 964

1 Avser Finmetron AB:s egna kapital

Ingående eget kapital per
1 januari 2011 2 576 803 12 554 837 108 908 -13 795 584 1 444 964
Totalresultat för året:
Årets resultat -9 158 622 -9 158 622
- Omräkningsdifferenser, netto 23 102 0 23 102
Övrigt totalresultat för året,
netto efter skatt 0 0 23 102 0 23 102
Summa totalresultat 0 0 23 102 -9 158 622 -9 135 520
Transaktioner med aktieägare:
Erhållna aktieägartillskott 3 000 000 0 3 000 000
Summa transaktioner med
aktieägare 0 3 000 000 0 0 3 000 000
Utgående eget kapital per
31 december 2011 2 576 803 15 554 837 132 010 -22 954 206 -4 690 556

1 Avser Finmetron AB:s egna kapital

Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Tillhörande noter är en integrerad del av koncernens bokslut.
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KONCERNENS Not 2011-01-01 2010-01-01 2010-09-01

KASSAFLÖDESANALYS (SEK) 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -9 158 622 -3 227 879 #REFERENS!
- Avskrivningar 12 17 510 5 387
- Övrigt -56 464 -738 756 #REFERENS!

-9 197 576 -3 961 248 #REFERENS!

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -9 197 576 -3 961 248 #REFERENS!

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av kortfristiga fordringar -232 531 -878 954 2 782
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder -875 755 2 168 297 -6 164
Summa förändring i rörelsekapitalet -1 108 287 1 289 343 -3 382

Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 305 863 -2 671 906 #REFERENS!

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 11 -27 111 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 12 -15 418 -25 343 -919
Kassaflöde från investeringsverksamheten -42 530 -25 343 11 206

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 12 762 396 2 941 297
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 762 396 2 941 297 -400

ÅRETS KASSAFLÖDE 2 414 003 244 048 #REFERENS!
Likvida medel vid årets början 244 048 0 13 979
Kursdifferens i likvida medel -8 002 0
Likvida medel vid årets slut 14 2 650 049 244 048 #REFERENS!

#REFERENS!

Erhållen ränta 968 34
Erlagd ränta -95 723 -6

Tillhörande noter är en integrerad del av koncernens bokslut.
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Not 1 Allmän information
Finmetron ska erbjuda strukturerade och konkurrenskraftiga factoringtjänster till mindre och medelstora företag i 
Ryssland och Skandinavien.
Moderbolaget är registrerat i Sverige med säte i Stockholm. Adress till bolagets huvudkontor är Box 5281, 102 46
Stockholm.
Denna koncernredovisning har den 31 mars 2011 godkänts av styrelsen.
Årsredovisningen fastställs av Bolagets årsstämma och kommer att framläggas för beslut på årsstämman
den 15 maj 2012

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa
principer har tillämpats konsekvent, om inte annat anges.

2.1 Grund för rapporternas upprättande
Alla belopp uttrycks i SEK där ej annat anges. Belopp inom parentes avser föregående år. Funktionell valuta för koncernen
inkluderat moderbolaget är svenska kronor, SEK, för dotterbolaget på Cypern, Euro EUR och dotterdotterbolaget i Ryssland.
Rubel RUB.
Resultaträkningen är uppställd i kostnadsslag. Samtliga tillgångar, avsättningar och skulder redovisas till upplupet
anskaffningsvärde, om inget annat anges. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU godkända
International Financial Reporting Standards (IFRS), Årsredovisningslagen, Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt tolkningsuttalanden från International
Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver en del
viktiga redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare krävs att styrelsen och företagsledningen gör vissa bedömningar vid
tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är
komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen
anges i not 4.

Nya och ändrade redovisningsprinciper som tillämpas från 1 januari 2011
Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för räkenskapsår som inleds efter 31 december
2010 Har haft någon väsentlig inverkan på koncernen.

Ändrade redovisningsprinciper 2012 eller senare
Ett antal nya eller ändrade standarder och tolkningsuttalanden träder i kraft under 2012 eller senare och har inte
tillämpats i förtid vid upprättandet av dessa finansiella rapporter. Nyheter eller ändringar som blir tillämpliga från och
med räkenskapsår efter 2012 planeras inte att tillämpas i förtid. De bedöms inte ha någon väsentlig påverkan på
koncernens redovisning.
Standard Tillämping enligt IASB/IFRIC Status inom EU
IAS 1 Utformning av finansiella rapporter (ändringar) 1 juli 2012 Ännu ej godkänd
IAS 19 Ersättningar till anställda (ändringar) 1 januari 2013 Ännu ej godkänd
IFRS 7 Finansiella instrument: Upplysningar avseende nya
upplysningskrav för överförda finansiella tillgångar 1 juli 2011 22 november 2011
IFRS 9 Finansiella instrument 1 januari 2015 Ännu ej godkänd
IFRS 10 Consolidated Financial Statements 1 januari 2013 Ännu ej godkänd1 januari 2013 Ännu ej godkänd
IFRS 11 Joint arrangements 1 januari 2013 Ännu ej godkänd 1 januari 2013 Ännu ej godkänd
IFRS 12 Disclosure of Interest in Other Entities 1 januari 2013 Ännu ej godkänd
IAS 27 Separata finansiella rapporter (ändrad) 1 januari 2013 Ännu ej godkänd
IAS 28 Innehav i intresseföretag och joint venture (ändrad) 1 januari 2013 Ännu ej godkänd
IFRS 13 Fair value measurement 1 januari 2013 Ännu ej godkänd

NOTER TILL KONCERNREDOVISNINGEN
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2.2 Koncernredovisning
Dotterföretag är alla de företag där koncernen har rätten att utforma finansiella och operativa strategier på ett sätt som
vanligen följer med ett aktieinnehav uppgående till mer än hälften av rösträtterna. Förekomsten och effekten av
potentiella rösträtter som för närvarande är möjliga att utnyttja eller konvertera, beaktas vid bedömningen av huruvida
koncernen utövar bestämmande inflytande över ett annat företag. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från
och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från
och med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett dotterföretag
utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår
även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en överenskommelse om villkorad köpeskilling.
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett 
rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen om alla
innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets
proportionella andel av det förvärvade företagets nettotillgångar

Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestämmande inflytande samt verkligt värde på förvärvsdagen på
tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar, redovisas
som goodwill. Om beloppet understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets tillgångar, i händelse av ett s.k.
”bargain purchase”, redovisas mellanskillnaden direkt i rapporten över totalresultat.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan
koncernföretag elimineras. Även orealiserade förluster elimineras, om inte transaktionen utgör ett bevis på att ett
nedskrivningsbehov föreligger för den överlåtna tillgången. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i
förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

2.3 Intäktsredovisning 
Koncernen tillämpar IAS 18 Intäkter. Intäkten redovisas när den kan mätas på ett tillförlitligt sätt och det är sannolikt att
framtida ekonomiska fördelar tillfaller koncernen, samt att färdigställandegraden kan beräknas på ett tillförlitligt sätt och
de utgifter som uppkommit och de utgifter som återstår för att slutföra uppdraget kan beräknas tillförlitligt.

Köpta fordringar
Köpta avskrivna fordringar består av portföljer av förfallna konsumentfordringar som köpts  till ett pris som avsevärt
understiger det nominella fordransbeloppet. De redovisas enligt reglerna för lånefordringar och kundfordringar i IAS 39,
dvs. till upplupen anskaffningskostnad med tillämpning av effektivräntemetoden.

2.4 Segmentrapportering
Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med den interna rapportering som ämnas till den högste
verkställande beslutsfattaren. Den högste verkställande beslutsfattaren är den funktion som ansvarar för tilldelning av
resurser och bedömning av rörelsesegmentens resultat. I koncernen har denna funktion identifierats som bolagets
ledningsgrupp, tillika bolagets styrelse och VD. 

Ett rörelsesegment är en del av ett företag:
a) som bedriver affärsverksamhet från vilken den kan få intäkter och ådra sig kostnader
(inklusive intäkter och kostnader i samband med transaktioner med andra delar av samma företag)
b) vars rörelseresultat regelbundet grankas av företagets högste verkställande beslutsfattare som underlag för beslut
om vilken fördelning av resurser till segmentet och bedömning av dess resultat, och
c) om vilket det finns fristående finansiell information

2.5 Omräkning av utländsk valuta
(a) Funktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används
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i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen
används svenska kronor (SEK), som är Moderföretagets funktionella valuta och rapportvaluta.

(b) Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på
transaktionsdagen eller den dag då posterna omvärderas. Valutakursvinster och –förluster som uppkommer vid
betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till
balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. 

Valutakursvinster och –förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i resultaträkningen som finansiella
intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och -förluster redovisas som övriga intäkter respektive
övriga rörelsekostnader i resultaträkningen. 

(c) Utländska verksamheters finansiella rapportering
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan,
omräknas till koncernens rapportvaluta enligt följande: tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna
omräknas till balansdagskurs, intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig
valutakurs och alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del av eget kapital.

2.6 Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter består av ränteintäkter på i förekommande fall finansiella placeringar, utdelningsintäkter och
vinst vid avyttring av finansiella tillgångar som kan säljas. Utdelningsintäkter redovisas när rätten till att erhålla
utdelning fastställts. Resultatet från i förekommande fall avyttring av ett finansiellt instrument redovisas då de risker
och fördelar som är förknippade med ägandet av instrumentet överförts till köparen och koncernen inte längre har
kontroll över instrumentet. Koncernen har för året endast haft mindre ränteintäkter från bankmedel.

Finansiella kostnader består av räntekostnader på låneskulder och leverantörsskulder. I övriga finansiella kostnader
ingår bankavgifter.

2.7 Immateriella tillgångar
Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det
förvärvade dotterföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på förvärv av dotterföretag
redovisas som immateriella tillgångar. Goodwill 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 eventuellt nedskrivningsbehov. Fördelningen görs på
de kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter, fastställda i enlighet med koncernens
rörelsesegment, som förväntas bli gynnade av det rörelseförvärv där goodwillposten uppstod.

2.8 Materiella anläggningstillgångar
Inventarier är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning
av tillgångarnas nyttjandeperiod. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång, beroende på
vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med
tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt
sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra former av reparationer och
underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de uppkommer.
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Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: Antal år
•  Inventarier 5

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov. En tillgångs
redovisade värde skrivs genast ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde överstiger dess
bedömda återvinningsvärde. Vinster och förluster vid avyttring fastställs genom en jämförelse mellan försäljningsintäkt
och redovisat värde och redovisas i resultaträkningen. 

2.9 Nedskrivningar (exklusive finansiella tillgångar)
Tillgångar som har en obestämd nyttjandeperiod är inte föremål för avskrivning och prövas årligen för ett eventuellt
nedskrivningsbehov. Tillgångar som är föremål för avskrivningar prövas för ett eventuellt nedskrivningsbehov när det
har inträffat händelser eller när det finns omständigheter som tyder på att återvinningsvärdet inte uppgår till minst
det bokförda värdet. Nedskrivning sker med det belopp med vilket bokfört värde överstiger återvinningsvärdet.
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Nyttjandevärde är
nuvärdet av de uppskattade framtida kassaflödena. Beräkningen av nyttjandevärdet grundas på antaganden och
bedömningar. De mest väsentliga antagandena avser den organiska försäljningstillväxten, rörelsemarginalens
utveckling, ianspråktagandet av operativt sysselsatt kapital samt den relevanta WACC (Weighted Average Cost of
Capital), vilken används för att diskontera de framtida kassaflödena. För nedskrivningsbedömningen har tillgångar
allokerats till den lägsta nivå för vilken det föreligger identifierbara kassaflöden (KGE).

Tidigare redovisade nedskrivningar återförs endast om det har skett en förändring avseende de antaganden som
utgjorde grunden för att fastställa återvinningsvärdet i samband med att nedskrivningen skedde. Om så är fallet så
sker en återföring i syfte att öka det bokförda värdet av den nedskrivna tillgången till dess återvinningsvärde. En
återföring av en tidigare nedskrivning sker med ett belopp som gör att det nya bokförda värdet inte överstiger vad
som skulle ha utgjort det bokförda värdet (efter avskrivning) om nedskrivningen inte hade ägt rum. Nedskrivning
avseende goodwill återförs aldrig.  

2.10 Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar på tillgångssidan räntebärande fordringar, övriga
fordringar, kundfordringar samt likvida medel. På skuldsidan återfinns leverantörsskulder och låneskulder. 

En finansiell tillgång eller skuld tas upp i balansräkningen när koncernen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.
Kundfordringar tas upp i balansräkningen när fakturan skickats. Skuld tas upp när motparten har presterat och avtalsenlig
skyldighet föreligger att betala, även om faktura ännu inte mottagits. Leverantörsskulder tas upp när fakturan mottagits. En
finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet realiseras, förfaller eller bolaget förlorar
kontrollen över dem. Detsamma gäller för del av finansiell tillgång. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när
förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt upphör. Detsamma gäller för del av en finansiell skuld. 

Koncernen klassificerar sina finansiella instrument i följande kategorier: finansiella tillgångar och skulder värderade
till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, finansiella instrument som hålles till förfall,
finansiella tillgångar som kan säljas och finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde.
Klassificeringen är beroende av för vilket syfte instrumenten förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av
instrumenten vid den första redovisningen och omprövar detta beslut vid varje rapporteringstillfälle.

(a) Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Bolaget har inga finansiella instrument i denna kategori.

(b) Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster
med förfallodag mer än 12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som anläggningstillgångar.
Koncernens lånefordringar och kundfordringar utgörs av Kundfordringar och andra fordringar samt Likvida medel i
balansräkningen. Dessa tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde. 
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(c) Finansiella instrument som hålles till förfall
Bolaget har inga finansiella instrument i denna kategori.

(d) Finansiella tillgångar som kan säljas
Bolaget har inga finansiella instrument i denna kategori.

(e) Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde:
Bolaget leverantörsskulder och låneskulder ingår i denna kategori. Leverantörsskulder har kort förväntad löptid och
värderas utan diskontering till nominellt belopp. Låneskulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde enligt
effektivräntemetoden.

2.11 Nettoredovisning av finansiella instrument 
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns
en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt
realisera tillgången och reglera skulden. 

2.12 Nedskrivning av finansiella tillgångar 
(a) Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde  
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för
en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar
har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av
att en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första gången (en "förlusthändelse") och att denna
händelse (eller händelser) har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella tillgången eller
grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.

Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida
kassaflöden (exklusive framtida kreditförluster som inte har inträffat), diskonterade till den finansiella tillgångens
ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i
koncernens resultaträkning. Om ett lån eller en investering som innehas till förfall har rörlig ränta, används den
aktuella effektiva ränta som fastställts enligt avtalet som diskonteringsränta när nedskrivningsbehov fastställs. Som
en praktisk utväg kan koncernen fastställa nedskrivningsbehovet på basis av instrumentets verkliga värde med hjälp
av ett observerbart marknadspris. 

Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och minskningen objektivt kan hänföras till en händelse
som inträffade efter att nedskrivningen redovisades (som exempelvis en förbättring av gäldenärens kreditvärdighet),
redovisas återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens resultaträkning. 

2.13 Kundfordringar 
Kundfordringar är belopp som ska betalas av kunder för sålda varor eller utförda tjänster i den löpande verksamheten.
Om betalning förväntas inom ett år eller tidigare (eller under normal verksamhetscykel om denna är längre),
klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, tas de upp som anläggningstillgångar.  

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En reservering för värdeminskning av
kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att koncernen inte kommer att kunna erhålla alla belopp som är
förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Reservering för sannolika osäkra fordringar görs utifrån en individuell
bedömning av varje kund baserat på kundens betalningsförmåga, förväntad framtida risk samt värdet på erhållen säkerhet.
Kundfordrans förväntade löptid är kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. När en
kundfordran inte kan drivas in, skrivs den bort mot värdeminskningskontot för kundfordringar. 
Nedskrivning av kundfordringar redovisas som övriga externa kostnader. Återvinning av belopp som tidigare har skrivits
bort redovisas som övriga rörelseintäkter.
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2.14 Likvida medel
I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden och i förekommande fall övriga kortfristiga placeringar med
förfallodag inom tre månader. 

2.15 Aktiekapital 
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av nya
aktier eller optioner redovisas, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. 

2.17 Upplåning
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till
upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och
återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över låneperioden, med tillämpning av
effektivräntemetoden. Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom 12 månader efter
balansdagen.

2.18 Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten
från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år eller tidigare
(eller under normal verksamhetscykel om denna är längre). Om inte, tas de upp som långfristiga skulder. 

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med
tillämpning av effektivräntemetoden. 

2.19 Aktuell och uppskjuten skatt
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen utom när
skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även
skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i
praktiken beslutade i de länder där moderföretagets dotterföretag är verksamma och genererar skattepliktiga
intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där
tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen
ska betalas till skattemyndigheten. 

Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som uppkommer mellan
det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Den
uppskjutna skatten redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av en transaktion som utgör den första
redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen,
varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av
skattesatser (och –lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den
berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer
att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterföretag och i förekommande
fall intresseföretag, förutom där tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av koncernen och det
är sannolikt att den temporära skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid.

Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och
skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en
och samma skattemyndighet och avser antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en
avsikt att reglera saldona genom nettobetalningar.  
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2.20 Ersättningar till anställda 
Pensioner
Koncernen har i dagsläget inga avtal om pensionsåtaganden för anställda, koncernens samtliga anställda är i dagsläget
fördelade till det ryska dotterbolaget.
Ersättningar vid uppsägning 
Koncernen har i dagsläget inga anställningsavtal som förpliktigar ersättning vid uppsägning före normal pensionstidpunkt.

2.21 Leasing 
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägandet behålls av leasegivaren klassificeras som
operationell leasing. Betalningar som görs under leasingperioden (efter avdrag för eventuella incitament från
leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. 

När leasingavtal innebär att koncernen som leasetagare i allt väsentligt åtnjuter de ekonomiska förmånerna och bär de
ekonomiska riskerna som är hänförliga till leasingobjektet, klassificeras det som finansiell leasing och objektet redovisas
som en anläggningstillgång i koncernbalansräkningen. Motsvarande förpliktelse att i framtiden betala leasingavgifter
redovisas som skuld. Varje leasingbetalning fördelas mellan amortering av skulden och finansiella kostnader för att uppnå
en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. 

Koncernen klassificerar samtliga leasingavtal som operationella.

2.22 Kassaflödesanalys
Koncernen tillämpar IAS 7 Kassaflödesanalyser.

2.23 Antaganden om going concern
För redogörelse om going concern hänvisas till förvaltningsberättelsen avsnitt Framtidsutsikter och fortsatt drift, samt not
4.

Not 3 Riskexponering och finansiell riskhantering 

3.1 Finansiella riskfaktorer 
Finmetrons verksamhet har startats under år 2010 och har därmed en begränsad historik. Man kan därmed inte göra
uppskattningar över bolagets prestationer över en flerårsperiod. Många prognoser och uppskattningar är därför förenliga
med en högre grad av osäkerhet eftersom de baseras på antaganden och sannolikhetsbaserade beräkningar om framtida
utfall.

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: marknadsrisk, kreditrisk,
likviditetsrisk och kassaflödesrisk. Det övergripande målet för den finansiella riskhanteringen är att minimera
riskerna för negativ påvekan på koncernens resultat. 

Riskhanteringen sköts av koncernledningen enligt policies som fastställts av styrelsen. Policies finns såväl för den
övergripande riskhanteringen som för specifika områden, såsom ränterisk samt kreditrisk Några speciella
kassaflödesrisker utöver de som sammanhänger med övriga risker ovan bedöms inte finnas.
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Nedan beskrivs koncernens bedömda riskexponering med åtföljande riskhantering:

3.1.1 Valutarisk
Koncernens valutarisker utgörs av växelkursförändringar i betalningsflöden (flödes- och transaktionsexponering) samt av
omräkningar av poster i resultat- och balansräkningar (omräkningsexponering). Omräkningsexponering i övriga
finansiella fordringar och skulder per balansdagen bedöms som liten då dessa poster i allt väsentligt är nominerade i de
enskilda koncernbolagens funktionella valutor.  Då en betydande del av koncernens omsättning och resultat framgent
bedöms genereras av det ryska dotterbolaget, kan koncernens valutariskexponering antas komma att öka.
De viktigaste valutorna för koncernen förutom SEK är Euro (EUR) och Ryska Rubel (RUB).
Följande kurser har använts vid omräkning av transaktioner i valuta i boksluten:

Lokal valuta 2011-12-31 Genomsnitt
EUR 8,9447 9,03335
RUB 0,215 0,221

3.1.2 Marknadsrisk inklusive ränterisk
Bolaget planerar att genom dotterbolagen expandera under de kommande åren dels genom att öka marknadsandelarna i
de länder och regioner man redan har etablerat sig i och dels genom att etablera sig i nya länder och regioner. En
etablering i nya länder och regioner kan medföra problem och risker som är svåra att förutse. Vidare kan etableringar
försenas och därigenom medföra uteblivna intäktsökningar med medföljande resultatförsämringar. En snabb tillväxt kan
även innebära att bolaget gör förvärv av andra bolag. Uteblivna synergieffekter och ett mindre lyckat integreringsarbete
kan påverka såväl bolagets verksamhet som resultatet på ett negativt sätt. En snabb tillväxt kan medföra problem på det
organisatoriska planet. Dels genom svårigheter att rekrytera personal och dels att integrera den nya personalen i
organisationen. Eftersom koncernen inte innehar några väsentliga räntebärande tillgångar är koncernens intäkter och
kassaflöde från den löpande verksamheten i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsräntor. 
Koncernens ränterisk uppstår genom långfristig upplåning. Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter koncernen för
ränterisk avseende kassaflöde. Upplåning som görs med fast ränta utsätter Koncernen för ränterisk avseende verkligt
värde. Ränterisken i koncernens skulder ska begränsas och räntebindning är därför kort.  

3.1.3 Dokumentationsrisk
Factoring innebär att en tillgång övertas och det är av vikt att det sker formellt och juridiskt riktigt och även att den faktiska
rättigheten till betalningen gentemot andra finansiärer med företagsinteckningar beaktas.

3.1.4 Kredit och motpartksrisk
Med kreditrisk och motpartsrisk avses risken för förluster om en motpart inte fullgör sina åtaganden
Koncernens kreditrisker är främst knutna till kundfordringar. Enligt koncernens kreditpolicy skall kreditprövning via
externt kreditupplysningsinstitut alltid ske av nya kunder vid försäljning över visst belopp. 

3.1.5  Likviditets- och finansieringsrisk 
Finansieringsrisk är risken att kostnaden för finansiering kommer att vara högre och finansieringsmöjligheterna sämre när
lån omsätts och betalningsförpliktelser ej kan uppfyllas på grund av otillräcklig likviditet, eller på grund av svårigheter att
erhålla finansiering. Likviditeten består av banktillgodohavanden och outnyttjade krediter. Bolagets möjlighet att
tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar för sina produkter och tjänster. Det
finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital även om utvecklingen i sig är positiv.
Härvid är även det allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital av stor betydelse.

3.1.5  Allmänt politiskt läge
Ryssland har, liksom många östeuropeiska länder, genomgått stora förändringar de senaste tjugo åren i fråga om
samhällsskick, omställning från plan- till marknadsekonomi m.m. Med detta har följt många, och i vissa fall stora, brister i
myndighetsadministrationen (bland annat korruption och omfattande byråkrati), som är svåra att undvika för en aktör på
den ryska marknaden. Med en instabil regeringsmakt kan följa skönsmässig eller oförutsedd beskattning av tillgångar eller
kapital och rysslands begränsade lagstiftningsmässiga historik kan medföra svårigheter i att i förväg kunna bedöma
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sådana kommande lagar eller regleringar. Eftersom Ryssland är en tillväxtmarknad utan någon längre historik när det
gäller erfarenhet av marknadsekonomi och västerländsk affärskultur, bristande rättsväsende – ibland med svårigheter att
få sin sak prövad i opartisk domstol – kan de förutsättningarna snabbt komma att ändras och därmed bli inaktuella
produktionsplanering. Det finns emellertid ingen garanti för att Bolaget koncernen lyckas i sina strävanden.

3.2.6 Medarbetare, personalkostnader och organisation
För att kunna fortsätta växa är Bolaget beroende av att kunna attrahera, rekrytera och utveckla nya medarbetare
samt behålla befintliga medarbetare och nyckelpersoner. Det är därför av stor vikt att medarbetarna trivs och utvecklas
både yrkesmässigt och personligt inom koncernen. Att kontinuerligt utveckla kompetensen är en gemensam uppgift inom
Bolaget och sker genom personlig utbildning, men även genom olika nätverk för erfarenhetsutbyten mellan
medarbetare med liknande befattningar och ansvar.

3.2 Känslighetsanalys
Allmänt påverkas Finmetrons intjäningsförmåga och finansiella ställning av kundernas efterfrågan, förmågan att
behålla och rekrytera kompetenta medarbetare, integration av nya tjänster och i förekommande fall rörelseförvärv samt
risker förknippade med enskilda kunder och aktuella uppdrag. Koncernens finansiella risker är främst relaterade till
förändringar i kundernas betalningsförmåga, möjligheten till upplåning och dess räntenivåer. Nedanstående
redogörelse gör inte anspråk på att vara heltäckande. Inte heller är påverkansfaktorerna upptagna i rangordning.  

Påverkan Förändring, +/- % Förändring +/- i SEK Resultateffekt +/- 1)

Nettoomsättning 5% 904 0,04
Bruttomarginal 5% -227 594 -8,83
Lönekostnad 5% 228 497 8,87
Övriga rörelsekostnader 5% 156 895 6,09
1) Allt annat lika, resultat före skatt per aktie för räkenskapsåret 2011.

3.3 Hantering av kapitalrisk
Koncernens mål avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den kan
generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en optimal kapitalstruktur för
att hålla kostnaderna för kapitalet nere.  Koncernens skuldsättningsgrad har fallit ut sämre än förväntat, styrelsen räknar
dock med en avsevärt förbättrad nivå under 2011.
För att upprätthålla eller justera kapitalstrukturen, kan Bolaget förändra eventuell utdelning som betalas till
aktieägarna, återbetala kapital till aktieägarna, utfärda nya aktier eller sälja tillgångar för att minska skulderna. 

Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

Koncernledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa bedömningar utvärderas löpande och
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga
under rådande förhållande. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer,
definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en
betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande
räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan. 

(a) Fortsatt drift och finansiering
Alla bolag lever med olika former av hot och risker från omvärlden. För Bolaget har frågeställningarna om fortsatt drift
bedömts vara oerhört viktiga det gångna året. Styrelsens bedömning är att en förbättrad intjäningsförmåga i koncernen är
avgörande för koncernens förmåga till fortsatt drift. Det kortsiktiga hotet mot koncernens fortlevnad bedöms vara
finansieringen av verksamheten. En förbättrad intjäningsförmåga skulle, förutom ett förstärkt kassaflöde, underlätta
möjligheten till extern finansiering. Därutöver är den framtida intjäningsförmågan central vid bedömningen av värdet på
väsentliga poster i koncernens och moderbolagets balansräkningar.
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För att trygga finansieringen för Finmetron tecknades det under hösten 2010 ett finansieringsavtal med Stylefield Holding
Ltd om att under ett år erhålla finansiering om totalt USD 4 miljoner. Finansieringen görs genom primärt emittering av
konvertibla skuldebrev och med en löptid till och med oktober 2015. Under 2011 har ytterligare medel om 11,5 mkr tillförts
Finmetron AB. Det finns en ny muntlig överenskommelse om att erforderligt kapital skall tillföras även under 2012. En stor
del av likviderna har gått vidare till Ryssland för kapitaliseringen av det ryska dotterbolaget.

Inom ramen för detta finansieringsavtal och i samband med årsskiftet har ett villkorat aktieägartillskott lämnats 
i Finmetron AB. Detta aktieägartillskott uppgår till 3 mkr. Föregående år lämnades ett aktieägartillskott om 5 mkr, dessa
fordringar redovisas på raden Kundfordringar och övriga fordringar i koncernens balansräkning.
Styrelsen gör bedömningen att nuvarande och tillgänglig likviditet är tillräcklig för att säkerställa koncernens fortsatta drift.

(b) Nedskrivningsprövningen för goodwill
I samband med nedskrivningsprövningen för goodwill skall bokfört värde jämföras med återvinningsvärdet.
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av en tillgångs nettoförsäljningsvärde och nyttjandevärde. Då det i normala fall
inte föreligger några noterade priser vilka kan användas för att bedöma tillgångens nettoförsäljningsvärde blir
nyttjandevärdet normalt det värde som bokfört värde jämförs med. Beräkningen av nyttjandevärdet grundas på antaganden
och bedömningar. De mest väsentliga antagandena avser den organiska försäljningstillväxten, rörelsemarginalens
utveckling, ianspråktagandet av operativt sysselsatt kapital samt den relevanta WACC, vilken används för att diskontera de
framtida kassaflödena. Sammantaget innebär detta att värderingen av posten Goodwill är föremål för viktiga
uppskattningar och bedömningar, se not 11. 

(c) Uppskjutna skattefordringar
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är sannolikt att framtida skattemässiga överskott kommer att
kunna unnyttjas. Koncernen redovisar vid utgången av 2011 inga uppskjutna skattefordringar, se not 10.

Regelverket kring underskottsavdrag är komplext och påverkansfaktorer på dess värde är flertaliga. Förändringar i
antaganden om prognostiserade framtida beskattningsbara intäkter kan komma att resultera i skillnader i
värderingen av uppskjutna skattefordringar. 

Not 5 Segmentsredovisning 
Identifieringen av rapporterbara segment görs baserat på den interna rapporteringen till den högste verkställande
beslutsfattaren, vilken för Bolaget är den verkställande direktören. Koncernen styrs och rapporteras i ett segment enligt
nedan. Segmentsindelningen baseras på tjänsternas innehåll och karaktär. Segmentet under rapport- och
jämförelseperioden är legalt organiserade i egen juridisk person och är helägt dotterbolag till moderbolaget.

Ledningsgruppen använder främst rörelseresultaten för segmenten för att fatta beslut om fördelning av resurser och för
resultatanalys, vilket till en del mäts på ett annat sätt jämfört med rörelseresultatet i de finansiella rapporten.

Ledningsgruppen bedömer rörelsesegmentens resultat baserat på ett resultatmått som benämns Justerat EBIT (Earnings
before interest and taxes). Detta mått exkluderar effekterna av kostnader av engångskaraktär
från rörelsesegmenten, som exempelvis omstruktureringskostnader och nedskrivning av goodwill när nedskrivningen är
ett resultat av en isolerad engångshändelse. Vidare exkluderar måttet effekterna av i förekommande fall aktierelaterade
ersättningar, där regleringen sker med aktier, och orealiserade vinster/förluster från finansiella instrument. Ränteintäkter
och räntekostnader fördelas inte på segmenten, eftersom de påverkas av åtgärder som vidtas utifrån koncernens
kassalikviditet. Även inkomstskatt hanteras på koncernnivå och fördelas därför inte på segmenten. 
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Koncernens rapporterbara segment är följande: Kortnamn
1. Factoringverksamhet Factoring

Segmentsinformation avseende de segment för vilka information ska lämnas för år 2011 är följande:

Segment 1 Segment 2 Rapporterbara Centrala Koncern-
Factoring 0 segment poster total

Segmentets nettoomsättning 18 074 0 18 074 0 0 18 074
Intäkter från externa kunder 18 074 0 18 074 0 0 18 074

Justerad EBIT -6 350 623 0 -6 350 623 0 -1 866 173 -8 216 796
Avskrivningar 17 510 0 17 510 0 0 17 510

Totala tillgångar 8 221 678 0 8 221 678 0 9 550 650 17 772 328
I summa tillgångar ingår: 0
Bokförda värdet på materilla anläggningstillgångar i Factoring  uppgår till 96 867 SEK och på immateriella
anläggningstillgångar förutom goodwill uppgår till 26 515 SEK. 

Totala skulder 1 006 029 0 1 006 029 0 21 456 854 22 462 884

Segmentsinformation avseende de segment för vilka information ska lämnas för år 2010 är följande:

Segment 1 Segment 2 Rapporterbara Centrala Koncern-
Factoring 0  segment poster total

Segmentets intäkter 7 323 0 7 323 0 0 7 323
Intäkter från externa kunder 7 323 0 7 323 0 0 7 323
Justerad EBIT -1 409 890 0 -1 409 890 0 -2 035 536 -3 445 426
Avskrivningar 5 387 0 5 387 0 0 5 387

Summa tillgångar 6 611 215 0 6 611 215 0 5 518 684 12 129 899
I summa tillgångar ingår:
Bokförda värdet på anläggningstillgångar i Factoring  uppgår till 74 979 SEK.

Summa skulder 1 120 512 0 1 120 512 0 9 564 423 10 684 934

Försäljning mellan segment sker på marknadsmässiga villkor.

Justerad EBIT stäms av mot resultat före skatt och enligt följande: 
2011 2010 2010/2009

Justerad EBIT, total -8 216 796 -3 445 426 0
Finansiella intäkter 675 886 355 933 #REFERENS!
Finansiella kostnader -1 617 713 -138 387 #REFERENS!
Resultat före skatt -9 158 623 -3 227 880 #REFERENS!

-1 0,00 #REFERENS!
De belopp som rapporteras till styrelsen avseende summa tillgångar värderas på samma sätt som i
årsredovisningen. Dessa tillgångar fördelas baserat på segmentets verksamhet.

Tillgångar hos segment för vilka information ska lämnas stäms av mot summa tillgångar enligt följande:

2011 2010 2010/2009
Tillgångar för rapporterbara segment, total 8 221 678 6 611 215 0
Övriga tillgångar 9 550 650 5 518 684 0
Summa tillgångar i balansräkningen 17 772 328 12 129 899 0
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De belopp som rapporteras till styrelsen avseende summa skulder värderas på samma sätt som i årsredovisningen. 
Dessa skulder fördelas baserat på segmentets verksamhet. Koncernens räntebärande skulder anses inte vara skulder hos
segmenten utan hänförs i stället till den koncerngemensamma finansförvaltningen.

Skulder hos segment för vilka information ska lämnas stäms av mot summa skulder enligt följande: 

2011 2010 2010/2009
Skulder för rapporterbara segment, total 1 006 029 1 120 512 0
Kortfristiga skulder och upplåning 1 574 710 2 068 644 0
Långfristig upplåning 19 882 144 7 495 779 0
Summa skulder i balansräkningen 22 462 883 10 684 934 0

En uppdelning av intäkterna per land:

2011 2010 2010/2009
Ryssland 18 074 7 323 0
Summa intäkter per intäktsslag 18 074 7 323 0

#REFERENS!
Factoring har under 2011 haft två kunder som stod för 51% respektive 36% av intäkterna.

Not 6 Övriga rörelseintäkter

2011 2010 2010/2009
Valutakursvinster av rörelsekaraktär 17 722 12 856
Summa 17 722 12 856 0
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Not 7 Övriga externa kostnader

Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning 2011 2010 2010/2009
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag 390 950 155 000 490
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 0
Skatterådgivning 0 0
Övriga uppdrag 0 0 28
Grant Thorton
Revisionsuppdrag 0 0
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 0
Skatterådgivning 0 0
Övriga uppdrag 0 35 285
Övriga revisorer
Revisionsuppdrag 13 947 12 308
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 0
Skatterådgivning 0 0 164
Övriga uppdrag 0 74606 15
Summa 404 897 277 199 697

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

Not 8 Personalkostnader 

2011 2010 2010/2009
Medelantal Varav Varav Medelantal Varav Varav

anställda kvinnor män anställda kvinnor män
Ryssland 13 4 9 6 2 4

13 4 9 6 2 4

Summa 13 4 9 6 2 4
#REFERENS!

Löner och andra ersättningar per land och för styrelseledamöter, verkställande direktörer och andra anställda
framgår i nedanstående tabell:

2011 2010
Styrelse Varav Övriga Styrelse Varav Övriga
och VD tantiem anställda och VD tantiem anställda

Sverige: 0
- Moderbolag 600 000 0 0 300 000 0 0

600 000 0 0 300 000 0 0
Utländska
dotterföretag:
Ryssland 1 151 870 0 2 454 481 400 826 0 414 895

1 151 870 0 2 454 481 400 826 0 414 895

Summa 1 751 870 0 2 454 481 700 826 0 414 895
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2011 2010
Moder- Dotter- Koncern- Moder- Dotter- Koncern-

bolag , företag total bolag , företag total
Löner och ersättningar 600 000 3 606 351 4 206 351 300 000 815 721 1 115 721
Sociala kostnader enligt lag
och avtal 0 450 233 450 233 81 692 90 738 172 430
Summa 600 000 4 056 583 4 656 583 381 692 906 459 1 288 151

#REFERENS!
Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser.

Ersättningar till ledande befattningshavare
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Något särskilt arvode utgår ej för 
kommittéarbete.
Årsstämman 2010 beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande att löner skall
fastställas till marknadsmässiga nivåer och relateras till befattningshavarens ansvar och befogenheter. Ersättningen skall
bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Dessa riktlinjer har tillämpats under 2011.
Ersättningar och övriga förmåner under år 2011:

Grundlön/ Rörlig Övrig
År 2011 styrelsearvode Pension ersättning ersättning Summa
Peter Näslund * Ordförande 200 000 0 0 0 200 000
Edward Nicholson Ledamot 100 000 0 0 0 100 000
Sergei Lomakin Ledamot 100 000 0 0 0 100 000
Henry V. Weymouth Ledamot 100 000 0 0 0 100 000
Giedrius Pukas Ledamot 100 000 0 0 0 100 000
Summa styrelse 600 000 0 0 0 600 000

Jan Nilstadius * VD 0 0 0 0 0

* Peter Näslund och Jan Nilstadius har under året fakturerat moderbolaget 205 513 resp. 448 381 kr enligt
överenskommelse, för ytterligare information se not 21. Jan Nilstadius ingick föregående år i bolagets styrelse.

Grundlön/ Rörlig Övrig
År 2010 styrelsearvode Pension ersättning ersättning Summa
Peter Näslund * Ordförande 100 000 0 0 0 100 000
Urban Trolle Ledamot 100 000 0 0 0 100 000
Summa styrelse 200 000 0 0 0 200 000

Jan Nilstadius * VD 100 000 0 - 0 100 000
Summa VD & koncernledning 100 000 0 0 0 100 000

* Peter Näslund och Jan Nilstadius har under året fakturerat moderbolaget 115 552 resp. 506 324 kr enligt
överenskommelse, för ytterligare information se not 20.

Könsfördelning i styrelse och företagsledning 2011 2010 2010/2009
Antal styrelseledamöter 5 3 7
Varav kvinnor (0) (0) (2)
Antal övriga befattningshavare inkl VD 1 1 5
Varav kvinnor (0) (0) (3)
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Not 9 Finansiella intäkter och Finansiella kostnader

2011 2010 2010/2009
Ränteintäkter 626 34
Valutakursvinster  675 260 355 899 0
Delsumma 675 886 355 933 0

Räntekostnader -367 184 -46 725 #REFERENS!
Valutakursförluster -1 223 679 -84 192
Övriga finansiella kostnader -26 850 -7 470 0
Delsumma -1 617 713 -138 387 #REFERENS!
Summa -941 827 217 546 #REFERENS!

-0,00106
Not 10 Skatter

2011 2010 2010/2009

Följande komponenter ingår i skattekostnaden:
Upplösning av aktiverat underskottsavdrag 0 -4 958 000 1 058
Redovisad skatt 0 -4 958 000 867

#REFERENS!
Skatten på koncernens resultat före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle framkommit vid vägd
genomsnittlig skattesats gällande för resultaten i de konsoliderade företagen enligt följande:

2011 2010 2010/2009
Redovisat resultat före skatt -9 158 622 -3 227 880 #REFERENS!

Skatt enligt gällande skattesats för koncernen 1 883 712 754 458 #REFERENS!
Skatteeffekt av:
   Ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter -293 -12 350 -30
Årets förändring av ej redovisat förlustavdrag per balansdagen -1 883 418 -742 108
Återläggning av förlustavdrag 0 -4 958 000 -249
Redovisad skatt 0 -4 958 000 #REFERENS!

#REFERENS!
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Not 11 Immateriella anläggningstillgångar

2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Balanserade utvecklingskostnader
Inköp 27 111 0 0
Omräkningsdifferenser -596 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 26 515 0 0

Utgående bokfört värde 
Balanserade utvecklingskostnader 26 515 0 0

Goodwill
Ingående anskaffningsvärden 5 248 675 0 0
Inköp 0 5 248 675 0
Omklassificeringar*  599 746 0 0
Omräkningsdifferenser -13 191 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 835 230 5 248 675 0

Utgående bokfört värde totalt 5 861 745 5 248 675 0

Nedskrivningsbedömning av goodwill
För nedskrivningsbedömningen har tillgångar allokerats till den lägsta nivå för vilken det föreligger identifierbara
kassaflöden (KGE) det vill säga per resultatenhet inom respektive segment. Goodwill prövas årligen för ett eventuellt
nedskrivningsbehov. Nedskrivning sker med det belopp med vilket bokfört värde överstiger återvinningsvärdet.
Återvinningsvärdet utgörs av det högsta av nettoförsäljnings- värdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet är nuvärdet av
de uppskattade framtida kassaflödena. Kassaflödena har baserats på finansiella planer som fastställts av styrelsen och
som normalt täcker en period om fem år. Antaganden har gjorts om bruttomarginal, omkostnadsnivå, rörelsekapitalbehov
och investeringsbehov. I normalfallet har parametrarna satts till att motsvara prognostiserat resultat för nästkommande
räkenskapsår 2011. Under resterande del av femårsperioden har en tillväxttakt om 30 procent per år antagits. Där
större förändringar förväntas har anpassning gjorts för att bättre spegla dessa förväntningar. Kassaflöden har
diskonterats med en vägd kapitalkostnad (WACC) som motsvarar ca 15% efter skatt. Beräkningen visar att
nyttjandevärdet överstiger det redovisade värdet. Känsligheten i beräkningarna innebär att goodwillvärdet försvaras även
om diskonteringsfaktorn skulle höjas med 1% eller den långsiktiga tillväxttakten sänks med 1%.
Se vidare not 20 avseende förvärvsanalys och redovisad förvärvsgoodwill.
De antagande och bedömningar som legat till grund för nedskrivningsbedömningen framgår i sammandrag per
segment enligt nedan (WACC anges efter skatt):

Bedömd tillväxttakt
bortom prognosperioden, % WACC, %

Factoring 2,0% 15,0%
Goodwillens bokförda värde inklusive förändringar fördelar sig på segment enligt följande:
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Segmentsfördelning goodwill 2011 2010 2010/2009

Factoring
Ingående anskaffningsvärden 5 248 675 0 0
Inköp 0 5 248 675
Omklassificering* 599 746 0
Omräkningsdifferens -13 191 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 835 230 5 248 675 0

Utgående bokfört värde Factoring 5 835 230 5 248 675 0

Summa 5 835 230 5 248 675 0
5 835 230 5 248 675

* I samband med anpassning av det ryska dotterbolagets redovisningsprinciper redovisades 2010 för låga kostnader i
verksamheten. Styrelsen har valt att klassificera felet som en utökad goodwill hänförlig till förvärvet av dotterbolagen.

Not 12 Materiella anläggningstillgångar

2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden 80 234 0 12 676
Förvärvade anskaffningsvärden 0 56 904 1 575
Inköp  15 418 25 343 1 018
Omräkningsdifferens -3 100 -2 013
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 92 552 80 234 13 282

Ingående avskrivningar -5 255 0 -9 952
Årets avskrivningar -17 510 -5 387 -1 134
Omräkningsdifferens 565 132
Utgående ackumulerade avskrivningar -22 200 -5 255 -10 797

Utgående bokfört värde  
Inventarier, verktyg och installationer 70 352 74 979 2 485

Utgående bokfört värde totalt 70 352 74 979 2 614
2 614

Not 13  Köpta fordringar och  Andra fordringar

2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Köpta fordringar brutto 89 245 53 580 26 554
Reservering för osäkra fordringar 0 0 -289
Köpta fordringar netto 89 245 53 580 26 265
Utlåning 20 479 0
Övriga fordringar 8 966 648 5 748 959 2 958
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 113 811 759 657 5 682
Summa 9 190 182 6 562 196 34 905

34 905
Reservering för befarade förluster/återföring 0
Åldersanalys av köpta fordringar 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Ej förfallna köpta fordringar 89 245 53 580 18 193
Summa 89 245 53 580 26 265
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Specifikation av övriga fordringar 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Factoringfordran 493 002 454 761
Fordran aktieägartillskott, Stylefield 8 000 000 5 000 000
Övriga fordringar 428 800 294 198 526
Summa 8 921 803 5 748 959 2 958

-44 845
Specifikation av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Förutbetalda lokalkostnader 0 398 906 1 691
Övriga förutbetalda kostnader 113 811 360 751 449
Summa 113 811 759 657 5 682

Not 14 Likvida medel

2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Kassa och bank 2 650 049 244 048 13 885
Summa 2 650 049 244 048 13 885

13 885
I likvida medel ingår deponerade bankmedel i Ryssland om, 178 600 SEK.
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Not 15 Eget kapital

Antal Kvot Antal röster
Aktieslag aktier värde (SEK) per aktie
A-aktie 157 600 0,10 10
B-aktie 25 610 434 0,10 1

Ingen förändering av antalet aktier har skett under året. 

Ett första konvertibelt skuldebrev har, med stöd av bemyndigande från årsstämman och innan årsskiftet givits ut om 1 mkr.
Under 2010 gavs konvertibler ut motsvarande cirka USD 270 000, vilka registrerades under 2011
Samtliga konvertibla skuldebrevförfaller i sin helhet till betalning, inklusive upplupen ränta, den 1 oktober 2015.
Skuldebreven löper med en årlig ränta om 10 procent och konverteringskursen är satt till cirka SEK 1,63 per aktie. Vid full
konvertering medför detta en utspädning om knappt 1,8 miljoner nya B-aktier motsvarande knappt 6,9 procent av
nuvarande antalet aktier i bolaget. 

Presentationsform av eget kapital
Bolaget har valt att specificera eget kapital i komponenterna:
- Aktiekapital
- Övrigt tillskjutet kapital
- Reserver
- Balanserat resultat
I posten aktiekapital ingår det registrerade aktiekapitalet för moderbolaget. 

I övrigt tillskjutet kapital ingår summan av de transaktioner som Finmetron AB (publ) har haft med aktieägarkretsen. De
transaktioner som har förekommit med aktieägarkretsen är aktieägartillskott. 

Reserver består av de intäkter och kostnader som enligt vissa standarder ska redovisas i eget kapital. I Finmetron AB (publ)
fall består posten av omräkningsdifferenser hänförliga till omräkning av utländska dotterbolag i enlighet med IAS 21. 

Posten balanserat resultat motsvaras av ackumulerade förluster.

I övrigt hänvisas till specifikationen Koncernens förändring av eget kapital.
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Not 16 Långfristiga skulder

Långfristig 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Konvertibla skuldebrev 2 870 380 2 837 854 1 400
Agafista Trading Limited 337 447 338 020
Adamatis Venture Limited 1 4 396 359 4 319 905
Övriga lån 2 12 974 249 325 782 0
Summa 20 578 435 7 821 561 1 400

1 400
1 Avser investeringskostnad för aktierna i Finmetron Rossya Limited, löper utan ränta och  ska amorteras inom 5 år.
2 Avser till merparten lån från Stylefield Holding Limited och löper utan ränta och  fastställd amorteringsplan.

Summa total upplåning 20 578 435 7 821 561 3 079

2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Mellan 1 och 5 år 20 578 435 7 821 564 100

20 578 435 7 821 564 200

Summa 20 578 435 7 821 564 1 400

Not 17 Leverantörsskulder och andra skulder

2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Leverantörsskulder 224 569 641 499 7 713
Övriga kortfristiga skulder 305 998 1 470 278 6 233
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 353 883 751 596 21 298
Summa 1 884 449 2 863 373 36 178

36 178
Specifikation av upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Upplupna räntekostnader 360 043 8 389 1 720
Upplupna löner och styrelsearvoden 600 000 394 260 2 298
Övriga upplupna kostnader 393 840 348 947 4 591
Summa 1 353 883 751 596 21 298

Löptidsanalys 2011 <3 mån 3-12 månd 1-5 år >5 år Ej fastställd Total
Leverantörsskulder 224 569 0 0 0 0 224 569
Övriga skulder 0 305 997 0 0 0 305 997
Upplupna kostnader 0 1 353 883 0 0 0 1 353 883
Långfristiga skulder 0 0 20 578 435 0 0 20 578 435
Summa 224 569 1 659 879 20 578 435 0 0 22 462 883

Verkligt värde på finansiella instrument 
För finansiella instrument som kundfordringar, leverantörsskulder och andra ej räntebärande finansiella tillgångar och
skulder, vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning, bedöms det verkliga värdet
överensstämma med det redovisade värdet. Koncernens långfristiga upplåning  sker huvudsakligen under kreditramar med
långa kreditlöften, men med kort räntebindningstid. Det verkliga värdet bedöms därför överensstämma med det redovisade
värdet. 
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Not 18 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Pantsatta banktillgodohavanden 50 000 50 000
Summa 50 000 50 000 0

Not 19 Finansiella tillgångar och skulder
Redovisat Verkligt

Koncernen 2011 värde värde
Kund och lånefordringar
- Kundfordringar 89 245 89 245
- Övriga kortfristiga fordringar 8 966 648 8 966 648
- Kassa och bank 2 650 049 2 650 049

11 705 942 11 705 942

Summa finansiella tillgångar 11 705 942 11 705 942

Övriga finansiella skulder
- Långfristiga skulder 17 708 055 17 708 055
- Konvertibla skuldebrev 2 870 380 2 870 380
- Leverantörsskulder 224 569 224 569
- Övriga kortfristiga skulder 305 998 305 998

21 109 001 21 109 001

Summa finansiella skulder 21 109 001 21 109 001

Redovisat Verkligt
Koncernen 2010 värde värde
Kund och lånefordringar
- Kundfordringar 53 580 53 580
- Övriga kortfristiga fordringar 5 748 959 5 748 959
- Kassa och bank 244 048 244 048

6 046 587 6 046 587

Summa finansiella tillgångar 6 046 587 6 046 587

Övriga finansiella skulder
- Långfristiga skulder till kreditinstitut 4 983 707 4 983 707
- Konvertibla skuldebrev 2 837 854 2 837 854
- Leverantörsskulder 641 499 641 499
- Övriga kortfristiga skulder 1 470 278 1 470 278

9 933 338 9 933 338

Summa finansiella skulder 9 933 338 9 933 338

Verkligt värde på finansiella instrument 
För finansiella instrument som kundfordringar, leverantörsskulder och andra ej räntebärande finansiella tillgångar och
skulder, vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning, bedöms det verkliga värdet
överensstämma med det redovisade värdet. Koncernens långfristiga upplåning  sker huvudsakligen under kreditramar med
långa kreditlöften, men med kort räntebindningstid. Det verkliga värdet bedöms därför överensstämma med det redovisade
värdet. 
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Not 20 Transaktioner med närstående

Överenskommelse om tjänster med närstående sker på marknadsmässiga villkor. Följande närståenderelationer finns: AB
Petaligus, Data Security Sweden AB samt Nidema HB som ägs av Jan Nilstadius, tidigare styrelseledamot och numera VD,
Entromendido AB som ägs av Urban Trolle, tidigare styrelseledamot  samt Peter Näslund Productions AB som ägs av Peter
Näslund samt DLA Nordic KB där Peter Näslund, styrlelseledamot/Ordförande, är partner. Hilago Securities AB ägs av
tidigare ordföranden Ulf Löwenhav.

Moderbolaget Finmetron AB har idag inga anställda och med anledning av detta får styrelsens ordförande och VD hantera
uppkomna ärende. Utöver traditionella VD-sysslor innebär detta allt från bolagsformalia, kommunikation med
aktiemarknaden (AktieTorget, aktieägare m fl), juridiska ärende med avtal etc samt alla ekonomiska rapporter. 

Med övriga närstående bolag har inga väsentliga transaktioner ägt rum, det finns inte heller några
väsentliga fordringar eller skulder på dessa.

Leverantörsskulder 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
AB Petaligus 0 132 282
Data Security Sweden AB 0 38 125
Summa 0 170 407 0

Inköpta tjänster från 2011 2010 2010/2009
AB Petaligus  375 381 475 824
Data Security Sweden AB 13 000 30 500
Nidema HB 60 000 0
Hilago Securities AB 0 203 025 0
Entromendido AB 115 500 0
Peter Näslund Productions AB 100 000 0
DLA Nordic KB 105 513 115 552 0
Summa 769 394 824 901 0
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MODERBOLAGETS Not 2011-01-01 2010-01-01 2010-09-01

RESULTATRÄKNING (SEK) 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Rörelsens intäkter mm  
Övriga rörelseintäkter 2 17 722 12 860 #REFERENS!

17 722 12 860 #REFERENS!

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 4 -1 351 490 -1 663 697 #REFERENS!
Personalkostnader 5 -505 740 -382 892 #REFERENS!
Övriga rörelsekostnader -26 665 -1 807 #REFERENS!
Rörelseresultat 3 -1 866 173 -2 035 536 #REFERENS!
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 1 089 981 378 627 #REFERENS!
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 195 527 -67 077 #REFERENS!
Resultat efter finansiella poster -1 971 719 -1 723 986 #REFERENS!
Skatt på årets resultat 7 0 -4 958 000 #REFERENS!

ÅRETS RESULTAT -1 971 719 -6 681 986 #REFERENS!
#REFERENS!

* Moderbolaget har inga transaktioner att redovisa i övrigt totalresultat. #REFERENS!
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MODERBOLAGETS Not 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

BALANSRÄKNING (SEK)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 8 4 954 965 4 954 965 #REFERENS!
Fordringar hos koncernföretag 9 10 512 236 2 237 488 #REFERENS!

15 467 201 7 192 453 #REFERENS!

Summa anläggningstillgångar 15 467 201 7 192 453 #REFERENS!

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 10 8 045 437 5 110 956 #REFERENS!
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 37 500 49 500 #REFERENS!

8 082 937 5 160 456 #REFERENS!

Kassa och bank 1 774 947 51 463 #REFERENS!

Summa omsättningstillgångar 9 857 884 5 211 919 #REFERENS!

SUMMA TILLGÅNGAR 25 325 085 12 404 372 #REFERENS!
#REFERENS!
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MODERBOLAGETS Not 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

BALANSRÄKNING (kSEK)

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 12
Bundet eget kapital
Aktiekapital 2 576 803 2 576 803 #REFERENS!
Reservfond 7 554 837 7 554 837 #REFERENS!

10 131 640 10 131 640 #REFERENS!

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -4 291 690 -609 705 #REFERENS!
Årets resultat -1 971 719 -6 681 986 #REFERENS!

-6 263 409 -7 291 691 #REFERENS!
Summa eget kapital 3 868 231 2 839 949 #REFERENS!

Långfristiga skulder 13
Konvertibla lån 2 870 371 2 837 854 #REFERENS!
Övriga långfristiga skulder 17 011 773 4 657 925 #REFERENS!

19 882 144 7 495 779 #REFERENS!

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 74 534 635 343 #REFERENS!
Övriga kortfristiga skulder 181 133 693 614 #REFERENS!
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 1 319 043 739 687 #REFERENS!

1 574 710 2 068 644 #REFERENS!

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 325 085 12 404 372 #REFERENS!
#REFERENS!

POSTER INOM LINJEN Not 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Ställda säkerheter 15 50 000 50 000 Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga 2 836
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MODERBOLAGETS
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL (SEK)

Balanserat
Aktie- Ej reg. Reserv-Fond för resultat inkl. Summa

kapital kapital fondverkligt värde årets resultat Eget kapital
Ingående eget kapital per
1 januari 2010 2 576 803 7 554 837 0 -5 609 705 4 521 935
Årets resultat -6 681 986 -6 681 986
S:a förmögenhetsförändringar
exklusive transaktioner
med ägare 0 0 0 -6 681 986 -6 681 986
Aktieägartillskott 5 000 000 5 000 000
Utgående eget kapital per
31 december 2010 2 576 803 0 7 554 837 -7 291 691 2 839 949

Ingående eget kapital per
1 januari 2011 2 576 803 0 7 554 837 0 -7 291 691 2 839 949
Årets resultat -1 971 719 -1 971 719
S:a förmögenhetsförändringar
exklusive transaktioner
med ägare 0 0 0 0 -1 971 719 -1 971 719
Transaktioner med aktieägare
Erhållna aktieägartillskott 0 3 000 000 3 000 000
Utgående eget kapital per
31 december 2011 2 576 803 0 7 554 837 -6 263 409 3 868 231

#VÄRDEFEL!
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MODERBOLAGETS Not 2011-01-01 2010-01-01 2010-09-01

KASSAFLÖDESANALYS (SEK) 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat före skatt -1 971 719 -1 723 986 #REFERENS!
- Kursvinster -655 299 -328 295 0
- Ökning (-)/minskning (+) av räntefordran -574 283 -33 103

-3 201 301 -2 085 384 #REFERENS!

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -3 201 301 -2 085 384 #REFERENS!

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar 110 623 215 102 4 683
Minskning(-)/ökning(+) leverantörsskulder -560 809 584 468 0
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder 66 875 598 503 -1 469
Summa förändring i rörelsekapitalet -383 311 1 398 073 3 214

Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 584 612 -687 311 #REFERENS!

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag 0 -306 766 0
Förändring av långfristiga fordringar 9 -7 406 565 -2 255 345
Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 406 565 -2 562 111 -195

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån 12 714 660 3 226 835 0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 12 714 660 3 226 835 0

Årets kassaflöde 1 723 483 -22 587 #REFERENS!
Likvida medel vid årets början 51 463 74 050 3 705
Likvida medel vid årets slut 1 774 946 51 463 #REFERENS!

#REFERENS!
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MODERBOLAGETS
REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper
Moderbolaget följer årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2
Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i årsredovisningen för den
juridiska personen tillämpar samtliga av EU godkända IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom ramen för
årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning.
Rekommendationen anger vilka undantag från och tillägg till IFRS som ska göras. 

Moderföretaget tillämpar följaktligen de principer som presenteras i koncernredovisningens not 2, med de undantag
som anges nedan. Principerna har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.  

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Not 1.1 Uppställningsformer 
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Det innebär viss skillnader jämfört med
koncernredovisningen, exempelvis specificeras balansräkningens poster mer och delposter benämns olika i eget
kapital.  

Not 1.2 Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. Erhållna
utdelningar redovisas som intäkter i den utsträckning de härrör från vinstmedel som intjänats efter förvärvet.
Utdelningar som överstiger dessa vinstmedel betraktas som en återbetalning av investeringen och reducerar
andelens redovisade värde. 

När det finns en indikation på att aktier och andelar i dotterföretag minskat i värde görs en beräkning av
återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posterna
Resultat från andelar i koncernföretag, se not 5.

Not 1.3 Uppskjuten inkomstskatt 
Belopp som avsatts till obeskattade reserver utgör skattepliktiga temporära skillnader. På grund av sambandet
mellan redovisning och beskattning redovisas emellertid i en juridisk person den uppskjutna skatteskulden på
obeskattade reserver som en del av de obeskattade reserverna. Även bokslutsdispositionerna i resultaträkningen
redovisas inklusive uppskjuten skatt.  

Not 1.4 Leasing
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som operationella leasingavtal
(hyresavtal), vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

Not 2 Övriga rörelseintäkter 2011 2010
Övriga poster 17 722 12 860

17 722 12 860
Not 3 Uppgift om inköp och försäljning inom samma koncern, m.m.

Under året har inga koncerninterna inköp eller försäljningar skett.
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Not 4 Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning

2011 2010 2010/2009
Grant Thorton
Revisionsuppdrag 0 0 0
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 0
Skatterådgivning 0 0
Övriga uppdrag 0 35 285 0
PwC
Revisionsuppdrag 390 950 155 000 0
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 0
Skatterådgivning 0 0
Övriga uppdrag 0 0 0
Summa 390 950 190 285 0

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

Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2011 2010 2010/2009
Löner och ersättningar uppgår till:
Styrelsen och verkställande direktören 600 000 300 000 1 886
(varav tantiem och därmed jämställd ersättning) (0) (0) (270)
Totala löner och ersättningar 600 000 300 000 4 820

Sociala kostnader enligt lag och avtal 0 81 692 1 739
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader 
och pensionskostnader 600 000 381 692 7 575

Arvode för inhyrd VD 0 506 324

Peter Näslund, styrelseordförande, och Jan Nilstadius, VD, har under året fakturerat bolaget 205 513 resp. 448 381 kr.
enligt överenskommelse, för ytterligare information se koncernnot 20. 
Bolaget har inga utestående pensionsförpliktelser. Det finns heller inga avtal om avgångsvederlag eller liknande.

Könsfördelningen i företagsledningen 2011 2010 2010/2009
Antal styrelseledamöter 5 3 5
varav kvinnor (0) (0) (1)
Antal övriga befattningshavare inkl VD 1 1 5
varav kvinnor (0) (0) (3)

Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter

2011 2010 2010/2009
Ränteintäkter,  från koncernföretag 541 179 33 105 0
Övriga ränteintäkter 626 34 0
Valutakursvinster 548 176 345 488 0
Summa 1 089 981 378 627 0

-10
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Not 7 Skatt på årets resultat

2011 2010 2010/2009
Följande komponenter ingår i skattekostnaden:

Uppskjuten skatt avseende:
Underskottsavdrag 0 -4 958 000
Redovisad skatt 0 -4 958 000 2 576

#REFERENS!
Redovisat resultat före skatt -1 971 719 -1 723 986 #REFERENS!

Skatt enligt gällande skattesats 26,3% 518 562 453 408 #REFERENS!
Skatteeffekt av:
Redovisad upplösning av uppskjuten skatteskuld -4 958 000 0
Ej redovisad uppskjuten skatt på årets underskott -518 562 -453 408
Redovisad skatt 0 -4 958 000 #REFERENS!

#REFERENS!
Föregående års Ingående uppskjutna skattefordringar utgör 26,3 % av underskottsavdrag om 18 854 784 kronor. Kvittning
av uppskjutna skattefordringar och skatteskuld sker ej. Till följd av den förändring av ägarmajoriteten som inträffat under
föregående år har hela den uppskjutna skattefordran lösts upp.

Not 8 Andelar i koncernföretag

2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Ingående anskaffningsvärden 4 954 965 0 54 782
Förvärv under året 0 4 954 965 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 954 965 4 954 965 54 782

Utgående planenligt restvärde 4 954 965 4 954 965 42 686
#REFERENS!

Antal Kapital Bokfört
Direkt ägda företag andelar andel % värde
Finmetron Rossya Limited 999 99,9% 4 954 965

4 954 965

Organisations- Just. eget Varav
Företags namn nummer Säte kapital årets resultat
Finmetron Rossya Limited 25-2417 Cypern -8 951 151 -7 214 758

Indirekt ägda företag via Finmetron Rossya Limited
Finmetron Rossya Limited äger i sin tur 100% av Finmetron LLC med säte i Moskva.
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Not 9 Fordringar hos koncernföretag

2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Vid årets början 2 237 488 0 2 953
Årets ulåning 7 406 565 2 255 344
Valutaomräkning 327 004 -50 961 0
Kapitaliserad ränta 541 179 33 105 0
Vid årets slut 10 512 236 2 237 488 2 953

#REFERENS!

Not 10 Övriga fordringar

2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Skattefordran 0 60 797 204
Fordran mervärdesskatt 44 844 39 520 0
Fordran aktieägartillskott 8 000 000 5 000 000 43
Övriga poster 593 10 639 0
Summa 8 045 437 5 110 956 247

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Förutbetalda lokalkostnader 0 12 000 0
Övriga förutbetalda kostnader 37 500 37 500 88
Summa 37 500 49 500 88

#REFERENS!
Not 12 Eget kapital

Antal Kvot Antal röster
Aktieslag aktier värde (SEK) per aktie
A-aktie 157 600 0,10 10
B-aktie 25 610 434 0,10 1
Summa 25 768 034

Ingen förändering av antalet aktier har skett under året. 

Ett första konvertibelt skuldebrev har,  finns sedan föregående år utgivet ut om 1 mSEK.
Föregående år gavs det även ut konvertibler motsvarande cirka USD 270 000. Dessa har dock blivit registrerade efter
årsskiftet. Samtliga konvertibla skuldebrevförfaller i sin helhet till betalning, inklusive upplupen ränta, den 1 oktober 2015.
Skuldebreven löper med en årlig ränta om 10 procent och konverteringskursen är satt till cirka SEK 1,63 per aktie. Vid full
konvertering medför detta en utspädning om knappt 1,8 miljoner nya B-aktier motsvarande knappt 6,9 procent av
nuvarande antalet aktier i bolaget. I övrigt hänvisas till specifikationen Moderbolagets förändring av eget kapital.
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Not 13 Långfristiga skulder
2011-12-31 2010-12-31

Långfristiga skulder som förfaller till betalning 
senare än 1 år efter balansdagen:
Konvertibla lån 1 2 870 380 2 837 854 0
Revers avseende genomförda förvärv 2 4 396 359 4 319 905 0
Övrigt 3 12 615 405 338 020 0
Summa 19 882 144 7 495 779 0

1 För villkor hänvisas till not 12.
2 Avser investeringskostnad för aktierna i Finmetron Rossya Limited, löper utan ränta och  ska amorteras inom 5 år.
3 Avser till merparten lån från Stylefield Holding Limited och löper utan ränta och  fastställd amorteringsplan.

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Upplupna löner och styrelsearvoden 600 000 394 260
Upplupna utgiftsräntor 360 043 8 389
Övriga upplupna kostnader 359 000 337 038 1 024
Summa 1 319 043 739 687 1 823

#REFERENS!
Not 15 Ställda säkerheter
Pantsatta banktillgodohavanden 50 000 50 000
Summa 50 000 50 000 0

Not 16 Finansiella tillgångar och skulder

Moderbolaget utgången av år 2011 Redovisat värde Verkligt värde
Kund och lånefordringar
- Övriga kortfristiga fordringar 8 045 437 8 045 437
- Kassa och bank 1 774 947 1 774 947

9 820 384 9 820 384
- Andra långfristiga värdepppersinnehav 0 0

Summa finansiella tillgångar 9 820 384 9 820 384

Övriga finansiella skulder
- Långfristiga skulder 17 011 764 17 011 764
- Konvertibla skuldebrev 2 870 380 2 870 380
- Leverantörsskulder 74 534 74 534
- Övriga kortfristiga skulder 181 133 181 133

20 137 811 20 137 811

Summa finansiella skulder 20 137 811 20 137 811
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Moderbolaget utgången av år 2010 Redovisat värde Verkligt värde
Kund och lånefordringar
- Övriga kortfristiga fordringar 5 110 956 5 110 956
- Kassa och bank 51 463 51 463

5 162 419 5 162 419
Finansiella tillgångar som kan säljas

Summa finansiella tillgångar 5 162 419 5 162 419

Övriga finansiella skulder
- Långfristiga skulder till kreditinstitut 7 495 779 7 495 779
- Leverantörsskulder 635 343 635 343
- Övriga kortfristiga skulder 693 614 693 614

8 824 736 8 824 736
Summa finansiella skulder 8 824 736 8 824 736

Löptidsanalys 2011 <3 mån 3-12 månd 1-5 år >5 år Ej fastställd Total
Leverantörsskulder 74 534 0 0 0 0 74 534
Övriga skulder 0 181 133 0 0 0 181 133
Långfristiga skulder 0 0 17 011 764 0 0 17 011 764
Summa 74 534 181 133 17 011 764 0 0 17 267 431

Verkligt värde på finansiella instrument 
För finansiella instrument som kundfordringar, leverantörsskulder och andra ej räntebärande finansiella tillgångar och
skulder, vilka redovisas till upplupet anskaffningsvärde med avdrag för eventuell nedskrivning, bedöms det verkliga värdet
överensstämma med det redovisade värdet. 
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i enlighet med
internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger en rättvisande bild av koncernens
ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande
bild av moderbolagets ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en
rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står
inför.  

Stockholm den 7 maj 2012

Jan Nilstadius Peter Näslund Edward Nicholson
Verkställande direktör Ordförande Styrelseledamot

Sergei Lomakin Ceawlin Viscount Weymouth Giedrius Pukas
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har avgivits den 9 maj 2012 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Brändström
Auktoriserad revisor



 

Revisionsberättelse 

Till årsstämman i Finmetron AB (publ) org.nr 556575-2960
Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för 
Finmetron AB (publ) för räkenskapsåret 2011.  

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

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte 
innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen 
och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning 
beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta 
för hur bolaget upprättar årsredovisningen och 
koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 
december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för 
året enligt årsredovisningslagen, och koncernredovisningen har 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella 
ställning per den 31 december 2011 och av dess resultat och 
kassaflöden enligt internationella redovisningsstandarder, såsom de 
antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 

Upplysningar av särskild betydelse 

Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa 
uppmärksamhet till bolagets skrivelse avseende finansiering, 
likviditet och fortsatt drift i förvaltningsberättelsen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

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

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

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

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 
styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta 
för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är 
ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har 
handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller 
bolagsordningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

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

 

Stockholm den  

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 

 

Magnus Brändström  

Auktoriserad revisor 


