1(34)
TerraNet Holding AB (publ)
556707-2128

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING
FÖR TERRANET HOLDING AB (publ)

Styrelsen och verkställande direktören för TerraNet Holding AB (publ), organisationsnummer 5567072128, med säte i Lund, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 201601-01 - 2016-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Ägar- och koncernstruktur
TerraNet Holding AB är moderbolag i TerraNet-koncernen och äger till 100% dotterbolagen TerraNet
AB och TerraNet International AB. TerraNet har registrerat bolag i USA samt i Indien som förberedelse
för en internationell expansion. Dessa bolag har ännu inte bedrivit någon verksamhet och hade per 31
december 2016 ingen balansomslutning.
Den operativa verksamheten inom koncernen bedrivs i TerraNet AB. TerraNet AB har sitt huvudkontor
på Forskningsbyn Ideon i Lund med etablerad närvaro på nyckelmarknaderna USA, Indien och Asien
via sälj- och marknadsagenter
TerraNet International AB har inte bedrivit någon verksamhet under året.

Verksamhet
TerraNet äger och utvecklar unik mjukvaruteknologi som möjliggör intelligent maskin-till-maskinkommunikation och strömning av data inklusive bandbreddskrävande HD-media. Mjukvaruplattformen
möjliggör detta helt oberoende av mobilnät eller andra hotspot-beroende nätverk.
TerraNets vision är att bli en ledande leverantör av mjukvara för intelligent kommunikation mellan
enheter.

Väsentliga händelser under året
2016 blev ett genombrottsår för TerraNet. Bolaget fick stor uppmärksamhet vid den årliga
telecommässan GSMA World Mobile Congress i Barcelona där TerraNet tillsammans med Qualcomm
demonstrerade möjligheterna med TerraNets teknologier. Qualcomm är ett amerikansk multinationellt
företag som designar och marknadsför halvledar- och telekommunikationsutrustning för trådlösa
telekommunikationsprodukter och -tjänster och är världsledande inom området.

I juni 2016 slöts ett avtal med Sony Mobile om övertag av en unik data-on-demand teknologi som
tillsammans med TerraNets mjukvara inom proximal connectivity tillförde ytterligare
användningsområden och marknadspotential för TerraNet.
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2016 var också året då bolagets första egentliga kundsamarbetsavtal tecknades och som följdes av
ytterligare kontrakt under senare delen av året. Dessa kundavtal återfinns bland framstående
internationella bolag och avser gemensam utveckling i att integrera TerraNets mjukvara med partnerns
applikationer och på så vis öka värdet på deras erbjudande till slutkund. Sådan utveckling utförs
normalt i flera faser och TerraNet har under året levererat och avslutat ett antal sådana delprojekt vilka
samtliga resulterat i fortsatta kontrakt för utveckling av färdig slutprodukt.

Ägarna för TerraNet Holding AB har under året beslutat att påbörja förberedelserna för notering av
bolagets aktier på marknadsplatsen Nasdaq First North Premier under 2017.

Övergång till IFRS
Denna rapport är den första som TerraNet koncernen upprättar i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS) såsom de är antagna av EU. Övergången till IFRS har inte inneburit något
påverkan på koncernens finansiella rapporter då moderföretaget tidigare inte har upprättat någon
koncernredovisning i enlighet med undantagsreglerna för mindre koncerner i Årsredovisningslagen kap
7 § 3.
Moderföretagets övergång till RFR 2 "Redovisning för juridiska personer" har inte inneburit någon
påverkan på moderföretagets ingångsbalans 1 januari 2015 eller för resultaträkningen 2015 utan har
endast inneburit utökade upplysningskrav.

Kommentarer till verksamhet, resultat och ställning
Resultat
Koncernens rörelseintäkter för 2016 uppgick till 2 669 tkr (390) och bestod i sin helhet av intäkter från
delfinansierade kundutvecklingsprojekt.
Totala rörelsekostnader, inklusive av- och nedskrivningar, uppgick till 41 489 tkr (21 694) för året.
Totala personalkostnaderna uppgick till 8 082 tkr (7 361) efter hänsyn tagen till aktivering av internt
upparbetade utvecklingsutgifter. Ökningen förklaras främst av fler anställda inom mjukvaruutveckling.
Övriga externa kostnader uppgick till 20 860 tkr (13 518,) en ökning med 7 342 tkr. Kostnadsökningen
jämfört mot föregående år speglar väl TerraNets tillväxt och består av ett ökat antal sysselsatta
mjukvarukonsulter, förstärkning inom administration och försäljning samt kostnader för den påbörjade
IPO-processen.
Rörelseresultatet belastas med en nedskrivning av utvecklingsprojekt med 12 310 tkr (0).
Nedskrivningen hänför sig till tidigare års aktiverade utgifter avseende hårdvaruutveckling som inte
längre ingår i koncernens satsningar.
Resultatet före och efter skatt uppgick till -37 577 tkr (-17 972) vilket speglar TerraNets ökade
utvecklingstakt under året och var i linje med ledningens och styrelsens förväntan.

Finansiell ställning
Koncernens tillgångar uppgick till 30 566 tkr (37 009), fördelat på immateriella tillgångar till ett värde av
23 274 tkr (30 251), likvida medel uppgående till 4 399 tkr (5 184) samt övriga kortfristiga tillgångar
uppgående till 2 892 tkr (1 574). Under året har 5 066 tkr aktiverats i pågående utvecklingsprojekt och
505 tkr har aktiverats i patent.
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Koncernens långfristiga skulder uppgick till 2 896 tkr (3 054) vilket avser ett inbetalt investerarkapital.
Kortfristiga skulder uppgick till 7 801 tkr (9 306) och består till största delen av leverantörsskulder samt
upplupna skulder för semesterlöner, sociala avgifter och pensioner.
Inga räntebärande skulder har förkommit i moderbolaget eller i koncernen under året.

Finansiering och likviditet
Likviditeten per 31 december 2016 uppgick i koncernen till 4 399 tkr (5 184). Kassaflödet från den
löpande verksamheten uppgick för året till -22 377 tkr (-13 260) vilket speglar den ökade verksamheten
i koncernen, kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -5 571 tkr (-6 821) avseende
investering i utvecklingsprojekt och patent, kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 27
162 tkr (21 342) via ägarfinansiering. Det totala kassaflödet uppgick till -786 tkr (1 261).
TerraNet finansieras via eget kapital som tillförs moderbolaget genom aktieemissioner. Under året har
32 797 tkr (efter emissionsutgifter) tillförts bolaget genom nyemissioner, varav 27 162 tkr i
kontantemissioner. Antalet nyregistrerade aktier under året uppgår till 4 195 222.
Vid årsskiftet pågick en nyemission med slutlikvid den 20 januari 2017 vilken följdes av en
tilläggsemission. Inbetald likvid avseende den ursprungliga emissionen uppgick till 1 786 tkr vid
årsskiftet. Efter balansdagen har ytterligare 26 543 tkr betalats in i dessa två emissioner, efter avdrag
för emissionsutgifter. Antal aktier i bolaget efter registrering av dessa emissioner uppgår till 16 257 837.
Moderbolaget har under året beslutat att tillföra 28 300 tkr (25 585) i form av aktieägartillskott till
TerraNet AB.

Eget kapital
Det egna kapitalet, hänförligt till moderföretagets aktieägare, uppgick per den 31 december 2016 till 19
869 tkr (24 649) och för moderbolaget till 193 491 tkr (160 750).
Eget kapital / aktie uppgick till 1,44 kr (2,57) per 31 december.

TerraNets teknologi
TerraNets teknologi har sin grund i egenutvecklade, patenterade och s.k standarbrytande algoritmer
avseende tids-, säkerhetskritisk, strömsnål och låglatens-kommunikation med hög bandbredd mellan
mobila enheter som inte är uppkopplade varken mot cellulära eller andra trådlösa server-, hotspot- eller
routeroberoende nätverk. TerraNets teknologi utgår ifrån en optimering av WIFI/WLAN, och kan även
modulariseras med interoperabilitet mot både Bluetooth Low Energy (BLE), 3G och LTE.

TerraNets mjukvaruteknologi kallas "proximal connectivity" och bygger i grunden på peer-to-multipeer
men framförallt på detektering av multimediainnehåll och överföring (s.k ”discovery och
synchronisation" ) mellan enheter som varierar mellan offline och online läge. Teknologin har
standardiserats som WIFI Aware av det ledande certiferingsorganet WIFI Alliance där TerraNet är
medlem. TerraNets mjukvara för ”proximal connectivity” förbättrar existerande Wi-Fi-prestanda i fråga
om räckvidd, bandbredd och yttäckning.
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TerraNets mjukvarulösning tillsammans med lämplig hårdvara för ”proximal connectivity” gör det möjligt
för alla mobila-, Wi-Fi-försedda enheter att kommunicera direkt med varandra (device-to-device) utan
mellanled via det konventionella cellulära GSM/3G eller LTE-nätet.
TerraNet har även utvecklat en unik "middleware"-mjukvara, ett s.k. SDK (Software Development Kit)
och erbjuder därmed ett s.k fullstackerbjudande från maskinkod till operativsystem såväl för industriella
användare som mobilabonnenter.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
TerraNet stärktes finansiellt genom en i januari avslutad nyemission vilken följdes av en mindre
nyemission samma månad efter stort visat investerarintresse från både befintliga och nya aktieägare.
Totalt gav emissionerna ett tillskott på 28,3 mSEK efter emissionsutgifter, fördelat på 2 478 334 aktier.
TerraNet har anställt Anna Gallon som CFO med tillträde i april 2017. Anna kommer närmast från en
CFO-roll på Hövding Sverige AB och kommer att tillföra TerraNet kompetens inom ekonomisk styrning
och kontroll.
TerraNet tecknade i mars ett samarbetsavtal med IBM som via IBM Watson och IBM Bluemix öppnar
upp en global marknad inom kognitiv teknik för TerraNets lösningar inom connectivity och IoT.
Processen att introducera TerraNet på NASDAQ First North Premier fortskrider enligt plan och bolagets
B-aktier förväntas vara tillgängliga för handel under andra kvartalet 2017. I samband med noteringen
kommer en nyemission att äga rum med syfte att som lägst säkerställa bolagets behov av
rörelsekapital under de kommande tolv månaderna efter noteringen.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Produkt- och teknologiutveckling
TerraNets produkter bygger på löpande teknisk utveckling och förädling. Det finns en risk att planerad
produktutveckling blir mer tids- eller kostnadskrävande än vad Bolaget på förhand antagit eller att
Bolagets produkter inte kan anpassas till en kommersiell miljö, vilket kan få en väsentlig negativ effekt
på Bolagets verksamhet, finansiella ställning eller resultat.
Hög teknisk utveckling och konkurrens
De marknader inom vilka TerraNet är aktiva präglas av en hög teknisk förändringsbenägenhet. Bolaget
måste på ett effektivt sätt förutse den tekniska utvecklingen, efterfrågan på marknaden och övriga
marknadstendenser och -trender samt utveckla och anpassa sina produkter i enlighet därmed. Det
finns en risk att Bolagets nuvarande eller framtida antaganden om den tekniska utvecklingen,
efterfrågan på marknaden och övriga marknadstrender är eller blir felaktig eller missvisande. Vidare
finns en risk att Bolagets konkurrenter på ett effektivare sätt anpassar sina produkter till rådande
marknadstrender eller gör mer korrekta antaganden om den tekniska utvecklingen.

Eventuella felaktigheter i bolagets utvecklade produkter
TerraNets produkter och komponenter kan i framtiden komma att integreras i ett antal applikationer och
produkter. Ifall någon av dessa applikationer eller produkter visar sig vara tekniskt felkonstruerade eller
om Bolagets produkter inte uppfyller de kriterier som utlovats kan Bolaget bli skyldig att medverka i eller
genomföra åtgärdsprogram eller svara under olika garantier. Detta kan i sin tur leda till att Bolaget
vidkänns betydande kostnader och att Bolagets renommé drabbas negativt. Som en följd av detta
riskerar Bolaget att förlora befintliga och potentiella kunder, vilket kan få negativ inverkan på TerraNets
anseende, verksamhet, finansiella ställning och/eller resultat.
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Samarbetspartners
TerraNet når kommersiell framgång genom utveckling och försäljning tillsammans med
samarbetspartners. Om befintliga och framtida samarbeten inte kan etableras eller bibehållas, kan
koncernens kommersialiseringsmöjligheter komma att påverkas negativt.
Finansiering och likviditetsrisk
TerraNet befinner sig i ett skede där förväntade intäkter inte täcker planerade kostnader och kommer
att behöva ytterligare kapital för att finansiera sin verksamhet. Vid varje enskilt kapitaliseringstillfälle är
det allmänna marknadsläget och det finansiella klimatet av betydelse och det föreligger en risk att
bolaget inte kan anskaffa ytterligare kapital till acceptabla villkor när behov uppstår. TerraNet hanterar
denna risk genom god likviditetsplanering med framförhållning i kapitalanskaffningen.

Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Bolagets aktuella
behov de kommande tolv månaderna. Bolagets befintliga rörelsekapital bedöms räcka till och med
augusti 2017. Med beaktande av nuvarande affärsplan och de investeringar som Bolaget avser göra,
uppskattar Bolaget ett underskott i rörelsekapitalet för den kommande tolvmånadersperioden som
uppgår till cirka 52 MSEK. Rörelsekapitalet för de kommande tolv månaderna förväntas tillgodoses
genom planerad nyemission under andra kvartalet 2017.

Styrelsen hyser en stark tilltro till att nyemissionen kommer att fullföljas. I den händelse att
nyemissionen inte fullföljs och att Bolaget inte lyckas generera ytterligare intäkter skulle Bolaget tvingas
söka alternativ finansiering eller senarelägga befintliga projekt och genomföra kostnadsneddragningar.

Medarbetare
TerraNet sysselsatte den 31 december 2016 motsvarande 24 heltidanställda medarbetare, inklusive
resurskonsulter. Av dessa utgick motsvarande 20 heltidstjänster från Sverige, 2 från USA, 1 från Indien
samt 1 från Asien
Alla medarbetare i koncernen är kontrakterade i TerraNet AB. Som medarbetare avses såväl inhyrda
resurskonsulter inom mjukvaruutveckling och administration/försäljning som egen anställd personal.
Egen anställd personal har ökat under året från 7 personer vid årets ingång till 9 personer vid årets slut.

Alla chefer och medarbetare inom TerraNet genomför regelbundna medarbetarsamtal vilka inbegriper
uppföljning av uppsatta mål och genomgång av den individuella utvecklingsplanen.

Under året har ett ettårigt ledarskapsutvecklingsprogram påbörjats som omfattar hela organisationen
och inkluderar alla medarbetare. Ledarskap utövas dagligen av alla i olika sammanhang både i grupp
via teamarbete och linjearbete som för individen själv. Syftet med ledarskapsutbildningen är att utveckla
alla medarbetare i att leda sig själv såväl som andra utifrån en gemensam värdegrund. Programmet
genomförs av extern konsult med mångårig erfarenhet av ledarskapsutveckling och utförs i
gemensamma sessioner med ledningsgrupp och medarbetare närvarande. Vi tror att ett gott ledarskap
baserat på en gemensam värdegrund en förutsättning för att förverkliga TerraNets målsättningar.

TerraNet är ett företag som agerar på en global marknad och strävar efter att sysselsätta en god
blanding av kvinnor och män av olika härkomst i verksamheten. Per 31 december var 8 nationaliteter
representerade inom TerraNet.
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Moderföretaget
Moderbolaget är ett ägarbolag och bedriver ingen operativ verksamhet.

Förväntad framtida utveckling
TerraNet förväntas intensifiera sin teknologiutveckling ytterligare under kommande år för att
tillsammans med sina samarbetspartners lansera produkter till slutkund och därmed generera
volymbaserade intäkter i form av licensintäkter. Denna utveckling mot kommersialisering kommer att,
vid sidan av teknologiutvecklingen, medföra investeringar inom såväl organisation och struktur som
inom fortsatt sälj- och marknadsetablering.

Förslag till vinstdisposition
Moderföretaget
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kr)
Överkursfond
Balanserade vinstmedel
Årets resultat

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

171 505 320
8 113 920
-57 000
179 562 240

179 562 240
179 562 240

Beträffande moderföretagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
finansiella rapporter. Alla belopp uttrycks i tusental svenska kronor (tkr) där ej annat anges.
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KONCERNENS
RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr
Övriga rörelseintäkter
Aktiverat arbete för egen räkning
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

Not

2016

6
13

2 669
5 066

390
6 821

7,8,9,26
10
13,14,15,16

-24 682
-8 082
-12 548

-17 007
-7 361
-815

-37 577

-17 972

0
0

0
0

-37 577

-17 972

0

0

-37 577

-17 972

-3,34
-3,34

-2,60
-2,60

Rörelseresultat
Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

11

Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare

Resultat per aktie, kronor
Före utspädning
Efter utspädning

2015
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER
TOTALRESULTAT
Belopp i tkr

Not

2016

2015

Årets resultat
Övrigt totalresultat

-37 577
0

-17 972
0

Totalresultat för året hänförligt till moderföretagets aktieägare

-37 577

-17 972
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KONCERNENS
RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING
Belopp i tkr

Not

2016-12-31

2015-12-31

13
14

20 744
2 530

27 987
2 251

16

0

13

23 274

30 251

1 396
665
205
626
4 399
7 292

488
576
205
305
5 184
6 758

30 566

37 009

13 780
171 655
-127 988
-37 577
19 870

9 584
143 053
-110 015
-17 972
24 650

2 896
2 896

3 054
3 054

5 909
0
324
1 567
7 800

2 106
5 535
388
1 276
9 305

30 566

37 009

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar
Aktiverade utvecklingsutgifter
Patent
Materiella tillgångar
Inventarier, arbetsmaskiner och datorer
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Aktuella skattefordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel

18
19
20
21

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Långfristiga skulder
Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till aktieägare
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

22
22

23

24
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Belopp i tkr
Hänförligt till moderföretagets aktieägare
Balanserat
Övrigt
resultat
Summa
tillskjutet inklusive årets
Aktiekapital
kapital
resultat
eget kapital
Eget kapital, 1 januari 2015

125 891

-110 015

21 280

0

0

-17 972
0
-17 972

-17 972
0
-17 972

Övriga förändringar i eget kapital
Nyemission
Emissionsutgifter

4 180

17 162

Eget kapital, 31 december 2015

9 584

143 053

-127 988

24 649

Eget kapital, 1 januari 2016

9 584

143 053

-127 988

24 649

0

0

-37 577
0
-37 577

-37 577
0
-37 577

4 196

30 926
-2 324

13 780

171 655

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Totalresultat för året

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Totalresultat för året
Övriga förändringar i eget kapital
Nyemission
Emissionsutgifter
Eget kapital, 31 december 2016

5 404

21 342
0

35 122
-2 324
-165 564

19 870
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER
KASSAFLÖDEN
Belopp i tkr

Not

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar och nedskrivningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

2016

2015

-37 577

-17 972

12 548

815

-25 029

-17 157

-1 318
3 970

-353
4 250

-22 377

-13 260

-5 066
-505

-6 821
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-5 571

-6 821

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionsutgifter

29 487
-2 324

21 342
0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

27 162

21 342

-786
5 184
4 399

1 261
3 923
5 184

Förändring i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Aktivering av utvecklingsutgifter
Patent

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

13
14

21
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MODERFÖRETAGETS
RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Not

2016

6

0

0

7,8,9

-57

-13

-57

-13

0
0

0
0

-57

-13

0

0

-57

-13

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

2015

11

Årets resultat

MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER
TOTALRESULTAT
Belopp i tkr
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Totalresultat för året

Not

2 016

2 015
-57

-13

0

0

-57

-13
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MODERFÖRETAGETS
BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2016-12-31

2015-12-31

2015-01-01

17

192 669
192 669

164 369
164 369

138 784
138 784

192 669

164 369

138 784

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

19

0
0

0
0

54
54

Kassa och bank

21

3 830

5 083

3 773

3 830

5 083

3 827

196 499

169 452

142 610

13 780
149
13 929

9 584
279
9 863

5 404
790
6 194

171 505
8 114
-57
179 562
193 491

142 773
8 127
-13
150 887
160 750

125 101
8 127
133 228
139 422

2 896
2 896

3 055
3 055

3 069
3 069

100
0
13
113

100
5 535
13
5 647

100
0
20
120

196 499

169 452

142 610

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Pågående nyemission

22

Fritt eget kapital
Överskursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till aktieägare
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

24

24
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MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Belopp i tkr
Bundet eget kapital

Eget kapital, 1 januari 2015
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Totalresultat för året

Fritt eget kapital

Aktiekapital

Pågående
nyemission

Överkursfond

Balanserat
resultat

5 404

790

125 101

8 127

Summa eget
kapital
139 422

-13
0
-13

-13
0
-13

0

0

0

Övriga förändringar i eget kapital
Nyemission
Emissionsutgifter

4 180

-511

17 672

Eget kapital, 31 december 2015

9 584

279

142 773

8 127

-13

160 750

Eget kapital, 1 januari 2016

9 584

279

142 773

8 114

0

160 750

0

-57
0
-57

-57
0
-57

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Totalresultat för året
Övriga förändringar i eget kapital
Nyemission
Emissionsutgifter
Eget kapital, 31 december 2016

0

0

0

4 195

-130

31 057
-2 324

13 780

149

171 505

0

Årets
resultat

21 342
0

35 122
-2 324
8 114

-57

193 491
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MODERFÖRETAGETS RAPPORT ÖVER
KASSAFLÖDEN
Belopp i tkr

Not

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

2016

2015

-57

-13

-57

-13

0
-58

54
-7

-115

34

Investeringsverksamheten
Utbetalt aktieägartillskott

-28 300

-25 585

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-28 300

-25 585

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Nyemission
Emissionsutgifter

0
29 486
-2 324

5 520
21 342
0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

27 162

26 862

Årets kassaflöde

-1 253

1 310

5 083

3 773

3 830

5 083

Förändring i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

21
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NOTER

Not 1

Allmän information
TerraNet Holding AB (publ) med organisationsnummer 556707-2128 är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige med
säte i Lund. Adressen till huvudkontoret är Scheelevägen 17, 223 63 Lund.

Koncernens verksamhet består i att utveckla ny teknologi för mobil kommunikation. Verksamheten bedrivs i det helägda
dotterbolaget TerraNet AB (556666-9916). Moderbolaget bedriver ingen egen verksamhet. Dessutom består koncernen av
det för närvarande vilande bolaget TerraNet International AB (556759-6662).
TerraNet har registrerat bolag i USA samt i Indien som förberedelse för en internationell expansion. Dessa bolag har ännu
inte bedrivit någon verksamhet och hade per 31 december 2016 ingen balansomslutning.
Detta är första räkenskapsåret för vilket bolaget upprättar koncernredovisning då man tidigare tillämpat undantagsreglerna
för mindre koncerner i Årsredovisningslagen.
Not 2

Väsentliga redovisningsprinciper
Koncernredovisningen för TerraNet Holding AB (publ) har upprättats i enlighet med de av EU godkända International
Financial Reporting Standards (IFRS).
Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1,
Kompletterande redovisningsregler för koncerner.
Nya och ändrade standarder samt förbättringar som trätt i kraft 2016 har inte haft någon väsentlig påverkan på
koncernens finansiella rapporter för räkenskapsåret.
Koncernredovisningarna är angivna i svenska kronor (SEK) och avser perioden 1 januari- 31 december för
resultaträkningsrelaterade poster respektive den 31 december för balansräkningsrelaterade poster. Tillgångar och skulder
är redovisade i enlighet med anskaffningsvärdemetoden om inget annat anges. Nedan beskrivs de väsentliga
redovisningsprinciper som tillämpats.
Nya och ändrade standarder och tolkningar som ännu ej trätt ikraft
International Accounting Standards Board (IASB) har givit ut ett antal nya och ändrade standarder vilka ännu ej trätt ikraft.
Ingen av dessa har tillämpats i förtid. Nedan beskrivs de nya och ändrade standarder som bedöms få påverkan på
koncernens finansiella rapporter den period de tillämpas första gången.
IFRS 9 Finansiella instrument
Standarden träder i kraft för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare och ersätter då IAS 39 Finansiella
instrument: Redovisning och värdering. Företagsledningens preliminära bedömningen är att den nya standarden kommer
att ha en begränsad effekt på koncernens finansiella rapporter.
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
Standarden träder i kraft för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2018 eller senare. Standarden ersätter samtliga
tidigare utgivna standarder och tolkningar som hanterar intäkter. Med hänsyn till att koncernen hittills haft relativt
begränsade intäkter bedöms implementeringen av IFRS 15 inte få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella
rapporter. Bolaget kommer att för ny försäljning löpande att utvärdera hur redovisning ska ske baserat på IFRS 15.
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IFRS 16 Leases
Standarden (ännu ej godkänd av EU) träder i kraft för räkenskapsår som inleds 1 januari 2019 eller senare och ersätter då
IAS 17 Leasingavtal . IFRS 16 innebär för leasetagaren att i stort sett samtliga leasingavtal ska redovisas i rapporten över
finansiell ställning. Klassificeringen i operationella och finansiella leasingavtal ska därför inte längre göras. Bedömningen
är att den nya standarden kommer att få effekt på koncernens soliditet framöver.
Företagsledningen bedömer att övriga nya och ändrade standarder och tolkningar, vilka inte har trätt ikraft, inte kommer
att få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter den period de tillämpas första gången.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar moderföretaget TerraNet Holding AB (publ) och de företag över vilka moderföretaget
direkt eller indirekt har bestämmande inflytande (dotterföretag). Bestämmande inflytande innebär en rätt att direkt eller
indirekt utforma strategierna för ett företag i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Vid bedömningen av om ett
bestämmande inflytande föreligger, ska aktieägaravtal samt potentiella röstberättigande aktier som utan dröjsmål kan
utnyttjas eller konverteras beaktas. Bestämmande inflytande föreligger i normalfallet då moderföretaget direkt eller indirekt
innehar aktier som representerar mer än 50 % av rösterna.
Dotterföretag tas med i koncernredovisningen från och med förvärvstidpunkten och exkluderas ur koncernredovisningen
från och med den tidpunkt då det bestämmande inflytandet upphör.
Koncernens resultat och komponenter i övrigt totalresultat är i sin helhet hänförligt till moderföretagets ägare.
Alla koncerninterna transaktioner, mellanhavanden samt orealiserade vinster och förluster hänförliga till koncerninterna
transaktioner har eliminerats vid upprättandet av koncernredovisningen.
Segmentsrapportering
Koncernen har under 2015 och 2016 haft en enda affärsverksamhet, utveckling av tekonologi för mobil kommunikation,
och därmed ett enda rörelseresultat som högste verkställande beslutsfattaren regelbundet fattat beslut om och tilldelat
resurser. Baserat på dessa omständigheter finns endast ett rörelsesegment som motsvarar koncernen i dess helhet och
någon annan segmentsrapportering upprättas inte. I koncernen har bolagets styrelse identifierats som högste
verkställande beslutsfattaren.
Intäkter
Koncernens rörelseintäkter består av intäkter från samarbetsavtal avseende utvecklingsarbete. Intäkter redovisas till
verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för mervärdeskatt, rabatter och liknande avdrag.
Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Ersättning för utvecklingsarbete i samband med samarbetsavtal intäktsförs i takt med färdigställandet av arbetet. Framtida
royaltyintäkter och intäkter från utlincensiering kommer att intäktsredovisas i enlighet med avtalens ekonomiska innebörd
vilka analyseras från fall till fall.
Framtida intäkter från utlicensiering och royaltyersättningar kommer att redovisas som nettoomsättning.
Ersättning för utvecklingsarbete och forskningssamarbete redovisas som övriga intäkter.
Utdelningsintäkter redovisas när aktieägarens rätt att erhålla betalning har fastställts.
Leasingavtal - koncernen som leasetagare
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av ett
objekt i allt väsentlig överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella
leasingavtal. Koncernen innehar för närvarande endast operationella leasingavtal.
Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadförs linjärt över leasingperioden och redovisas som övriga externa
kostnader.
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Utländsk valuta
Koncernredovisningen är upprättad i svenska kronor, vilket är moderföretagets funktionella valuta och rapportvaluta.
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor med transaktionsdagens kurs. Fordringar och skulder i
utländsk valuta omräknas till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsens fordringar och skulder
redovisas i rörelseresultatet som övriga rörelseintäkter eller övriga rörelsekostnader. Vinster och förluster på finansiella
fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.
Valutakursdifferenser redovisas i resultaträkningen för den period i vilka de uppstår.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt
med att intjänandet sker (vanligtvis månadsvis).
Pensioner
Koncernens pensionsplaner är avgiftsbestämda. En avgiftsbestämd plan är en pensionsplan enligt vilken koncernen
betalar fasta avgifter till en separat juridisk enhet. Koncernen har inga rättsliga eller informella förpliktelser att betala
ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla ersättningar till anställda som
hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Koncernens bidrag till
avgiftsbestämda pensionsplaner belastar årets resultat det år som de är hänförliga till.

Skatter
Inkomstskatter utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden samt justering av aktuell skatt för tidigare perioder.
Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade resultat i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga
intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra
perioder. Koncernens aktuella skatteskuld beräknas enligt de skattesatser som har beslutats eller aviserats per
balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella
rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt
redovisas enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga
temporära skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den
omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Uppskjutna skatteskulder och
skattefordringar redovisas inte om den temporära skillnaden är hänförlig till goodwill eller 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 skatt beräknas enligt de skattesatser som förväntas gälla för den period då tillgången återvinns eller skulden
regleras, baserat på de skattesatser (och skattelagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma
myndighet och då koncernen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp.
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till
transaktioner som redovisats i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas i
övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital. Vid aktuell och uppskjuten skatt som uppkommer vid redovisning av
rörelseförvärv, ska skatteeffekten redovisas i förvärvskalkylen.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar består av datorer och inventarier. Dessa redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset samt utgifter direkt
hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen.
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Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens värde minskat med bedömt restvärde vid
nyttjandeperiodens slut, skrivs av linjärt över dess bedömda nyttjandeperiod som uppskattas till:
Datorer och inventarier

3 år

Bedömda nyttjandeperioder, restvärden och avskrivningsmetoder omprövas minst i slutet av varje räkenskapsperiod,
effekten av eventuella ändringar i bedömningar redovisas framåtriktat.
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från rapporten över finansiell ställning vid utrangering
eller avyttring, eller när inga framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången.
Den vinst eller förlust som uppstår vid utrangering eller avyttring av tillgången, utgörs av skillnaden mellan eventuella
nettointäkten vid avyttringen och dess redovisade värde, redovisas i resultatet i den period när tillgången tas bort från
rapporten över finansiell ställning.
Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar med bestämbara nyttjandeperioder som förvärvats separat eller upparbetats internt, redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Avskrivning
sker linjärt över tillgångens uppskattade nyttjandeperiod. Bedömda nyttjandeperioder och avskrivningsmetoder omprövas
minst i slutet av varje räkenskapsår, effekten av eventuella ändringar i bedömningar redovisas framåtriktat.
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Arbetet med att ta fram en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång delas upp i en forskningsfas och en
utvecklingsfas. Samtliga utgifter som härrör från koncernens forskningsfas redovisas som kostnad i rörelsen när de
uppkommer. Utgifter för utveckling av en tillgång redovisas som en tillgång om samtliga följande villkor är uppfyllda:
• det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas eller säljas,
• företaget avsikt är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den,
• det finns förutsättningar för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången,
• det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar,
• det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att
• de utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången under dess utveckling kan beräknas tillförlitligt.
Om det inte är möjligt att redovisa någon internt upparbetad immateriell tillgång redovisas utgifterna för utveckling som en
kostnad i den period de uppkommer.
Avskrivning påbörjas vid färdigställandet av teknologiutvecklingen vilket anses föreligga när teknologin ingår i erbjudnade
mot slutanvändare baserat på ett kommersialiserat kontrakt och dess ekonomiska fördelar börjar realiseras via licensavtal
eller annan ersättning.
Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens värde minskat med bedömt restvärde
vid nyttjandeperiodens slut. Nyttjandeperioderna för immateriella anläggningstillgångar bedöms uppgå till:
Patent
Aktiverade utvecklingsavgifter

10 år
5 år

Utrangeringar och avyttringar
En immateriell tillgång tas bort från rapporten över finansiell ställning vid utrangering eller avyttring eller när inga framtida
ekonomiska fördelar förväntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången. Den vinst eller förlust som uppstår
när en immateriell tillgång tas bort från rapporten över finansiell ställning, utgörs av skillnaden mellan det som erhålls vid
avyttringen och tillgångens redovisade värde, redovisas i resultaträkningen när tillgången tas bort från rapporten över
finansiell ställning.
Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar
Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod och immateriella tillgångar där avskrivning ännu inte har påbörjats,
prövas minst årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov samt när indikation på nedskrivning föreligger. Tillgångar
som skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att
det redovisade värdet inte är återvinningsbart.
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En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde.
Vid beräkning av nyttjandevärde diskonteras uppskattat framtida kassaflöde till nuvärde med en diskonteringsränta före
skatt som återspeglar aktuell marknadsbedömning av pengars tidsvärde och de risker som förknippas med tillgången.
Om återvinningsvärdet för en tillgång fastställs till ett lägre värde än det redovisade värdet, skrivs det redovisade värdet på
tillgången ned till återvinningsvärdet. En nedskrivning ska omedelbart kostnadföras i resultaträkningen.
Tidigare redovisad nedskrivning återförs om återvinningsvärdet bedöms överstiga redovisat värde. Återföring sker dock
inte med ett belopp som är större än att det redovisade värdet uppgår till vad det hade varit om nedskrivning inte hade
redovisats i tidigare perioder.
Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när bolaget blir part till instrumentets avtalsenliga
villkor. En finansiell tillgång eller en del av en finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när rättigheterna i avtalet
realiseras, förfaller eller när bolaget förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld eller en del av en finansiell skuld bokas
bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet fullgörs eller på annat sätt utsläcks.
Vid varje balansdag utvärderar bolaget om det finns objektiva indikationer om att en finansiell tillgång eller grupp av
finansiella tillgångar är i behov av nedskrivning på grund av inträffade händelser. Exempel på sådana händelser är
väsentligt försämrad finansiell ställning för motparten eller utebliven betalning av förfallna belopp.
Finansiella tillgångar och finansiella skulder som vid den efterföljande redovisningen inte värderas till verkligt värde via
resultaträkningen, redovisas vid den initiala redovisningen till verkligt värde med tillägg respektive avdrag för
transaktionskostnader. Finansiella tillgångar och finansiella skulder som vid den efterföljande redovisningen värderas till
verkligt värde via resultaträkningen, redovisas vid den initial redovisningen till verkligt värde. Vid den efterföljande
redovisningen värderas finansiella instrument till upplupet anskaffningsvärde eller till verkligt värde beroende på den
initiala kategoriseringen enligt IAS 39.
Vid den initiala redovisningen kategoriseras en finansiell tillgång eller en finansiell skuld i en av följande kategorier:
Finansiella tillgångar
- Verkligt värde via resultaträkningen
- Lånefordringar och kundfordringar
- Investeringar som hålles till förfall
- Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella skulder
- Verkligt värde via resultaträkningen
- Övriga finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde
Finansiella instrumentens verkliga värde
För samtliga finansiella tillgångar och skulder bedöms det redovisade värdet vara en god approximation av dess verkliga
värde, om inte annat särskilt anges i efterföljande noter.
Upplupet anskaffningsvärde
Med upplupet anskaffningsvärde avses det belopp till vilket tillgången eller skulden initialt redovisades med avdrag för
amorteringar, tillägg eller avdrag för ackumulerad periodisering enligt effektivräntemetoden av den initiala skillnaden
mellan erhållet/betalat belopp och belopp att betala/erhålla på förfallodagen samt med avdrag för nedskrivningar.
Effektivräntan är den ränta som vid en diskontering av samtliga framtida förväntade kassaflöden över den förväntade
löptiden resulterar i det initialt redovisade värdet för den finansiella tillgången eller den finansiella skulden.
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Kvittning av finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen när det finns en legal rätt att
kvitta och när avsikt finns att reglera posterna med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera
skulden.
Likvida medel
Likvida medel inkluderar kassamedel och banktillgodohavanden samt andra kortfristiga likvida placeringar som lätt kan
omvandlas till kontanter samt är föremål för en obetydlig risk för värdeförändringar. För att klassificeras som likvida medel
får löptiden inte överskrida tre månader från tidpunkten för förvärvet. Kassamedel och banktillgodohavanden
kategoriseras som ”Lånefordringar och kundfordringar” vilket innebär värdering till upplupet anskaffningsvärde. På grund
av att bankmedel är betalningsbara på anfordran motsvaras upplupet anskaffningsvärde av nominellt belopp.
Kundfordringar och övriga fordringar
Kundfordringar och övriga fordringar kategoriseras som ”Lånefordringar och kundfordringar” vilket innebär värdering till
upplupet anskaffningsvärde. Fordringarnas förväntade löptid är dock kort, varför redovisning sker till nominellt belopp utan
diskontering. Avdrag görs för fordringar som bedömts som osäkra. Nedskrivningar av kundfordringar redovisas i rörelsens
kostnader.
Låneskulder
Låneskulder klassificeras som "Övriga finansiella skulder” och värderas till upplupet anskaffningsvärde enligt
effektivräntemetoden.
Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder kategoriseras som ”Övriga finansiella skulder” vilket innebär värdering
till upplupet anskaffningsvärde. Leverantörsskuldernas och övriga korfristiga skulders förväntade löptid är dock kort, varför
skulden redovisas till nominellt belopp utan diskontering.
Derivatinstrument
Koncernen innehar inga derivatinstrument.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en inträffad
händelse, det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras.
Redovisning av kassaflöden
Likvida medel utgörs av tillgänglig kassa, banktillgodohavanden och i förekommande fall andra likvida investeringar med
en förfallotid på 3 månader eller mindre och som är utsatta för obetydlig värdefluktuation. Rapporten över kassaflöden
upprättas enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och
utbetalningar.
Redovisningsprinciper för moderföretaget
Moderföretaget tillämpar Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning
för juridiska personer. Tillämpning av RFR 2 innebär att moderföretaget så långt som möjligt tillämpar alla av EU
godkända IFRS inom ramen för Årsredovisningslagen och Tryggandelagen samt beaktat sambandet mellan redovisning
och beskattning. Ändringar i RFR 2 som trätt i kraft 2016 har inte haft någon väsentlig påverkan på moderförtagets
finansiella rapporter för räkenskapsåret. Skillnaderna mellan moderföretagets och koncernens redovisningsprinciper
beskrivs nedan:
Övergång till RFR 2
Från och med den 1 januari 2016 tillämpar moderföretaget RFR 2 Redovisning för juridiska personer och
Årsredovisningslagen. Tidigare har moderföretaget tillämpat Bokföringsnämndens allmänna råd och
Årsredovisningslagen. RFR 2 tillämpas retroaktivt, vilket innebär att jämförelsesiffrorna för 2015 är omräknade enligt RFR
2. Övergången till RFR 2 har dock inte inneburit några effekter på moderföretagets ingångsbalans i enlighet med RFR 2
per 2015-01-01 eller för resultaträkningen 2015.
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Klassificering och uppställningsformer
Moderföretagets resultat- och balansräkning är uppställda enligt Årsredovisningslagens scheman. Skillnaden mot IAS 1
Utformning av finansiella rapporter som tillämpas vid utformningen av koncernens finansiella rapporter är främst
redovisning av finansiella intäkter och kostnader, anläggningstillgångar samt eget kapital.
Dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde i moderföretagets finansiella rapporter. Lämnade aktieägartillskott
redovisas som en ökning av andelens redovisade värde.
Finansiella instrument
Moderföretaget tillämpar inte IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering. I moderföretaget tillämpas en
metod med utgångspunkt i anskaffningsvärde enligt Årsredovisningslagen.
Beslutade ändringar i RFR 2 som ännu inte trätt i kraft
Företagsledningen bedömer att ändringar i RFR 2, som ännu inte har trätt i kraft, inte väntas få någon väsentlig påverkan
på moderföretagets finansiella rapporter när de tillämpas för första gången.
Förslag till ändringar av RFR 2 som ännu inte trätt i kraft
Företagsledningen bedömer att förslag till ändringar i RFR 2, som ännu inte har trätt i kraft, inte väntas få någon väsentlig
påverkan på moderföretagets finansiella rapporter när de tillämpas för första gången.

Not 3

Viktiga uppskattningar och bedömningar
Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar
Nedan redogörs för de viktigaste antagandena om framtiden, och andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar per
balansdagen, som kan innebära en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder
under kommande räkenskapsår.
Aktiverade utvecklingsutgifter
Koncernen har aktiverat utvecklingsutgifter dels inom grundteknologin för proximal connectivity och mesh teknologi, dels
inom mjukvara för att använda TerraNets teknologi i kundapplikationer. Den årliga utvärderingen av nedskrivningsbehov
resulterade i en nedskrivning av tidigare nedlagd utveckling inom teknologiområden som inte längre ingår i koncernens
satsningar.
Koncernens teknologiutveckling har pågått under flera år och bedöms nu, genom starkt intresse från olika intressenter på
flera marknader, vara mogen att nå ut kommersiellt. Bedömningen är att det finns en stor potential för framtida
licensintäkter och kassaflöden baserat på koncernens produktutveckling. Det redovisade värdet på aktiverade utgifter
uppgår till 20 744 tkr (27 987).
Skattemässiga förlustavdrag
Koncernen innehar ackumulerade skattemässiga underskottsavdrag för vilka någon uppskjuten skattefordran ännu inte
redovisats då intäktsgenereringen hittills har varit begränsad. Vid den tidpunkt koncernens intäkter med större sannolikhet
kan bekräftas kommer uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdragen att redovisas och därmed innebära en
positiv effekt på resultat och eget kapital.
De skattemässiga förlustavdragen uppgår till 145 537 tkr (107 998).
Viktiga bedömningar vid tillämpning av koncernens redovisningsprinciper
I följande avsnitt beskrivs de viktigaste bedömningar, förutom de som innefattar uppskattningar (se ovan), som
företagsledningen har gjort vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper och som har den mest betydande
effekten på de redovisade beloppen i de finansiella rapporterna.
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Likviditet och finansiering
Koncernens finansiella rapporter är upprättade enligt fortlevnadsprincipen.
TerraNet befinner sig i ett skede där förväntade intäkter inte täcker planerade kostnader och kommer att behöva
ytterligare kapital för att finansiera sin verksamhet. Vid varje enskilt kapitaliseringstillfälle är det allmänna marknadsläget
och det finansiella klimatet av betydelse och det föreligger en risk att bolaget inte kan anskaffa ytterligare kapital till
acceptabla villkor när behov uppstår. TerraNet hanterar denna risk genom god likviditetsplanering med framförhållning i
kapitalanskaffningen.
Det är Bolagets bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för Bolagets aktuella behov de kommande
tolv månaderna. Bolagets befintliga rörelsekapital bedöms räcka till och med augusti 2017. Med beaktande av nuvarande
affärsplan och de investeringar som Bolaget avser göra, uppskattar Bolaget ett underskott i rörelsekapitalet för den
kommande tolvmånadersperioden som uppgår till cirka 52 MSEK. Rörelsekapitalet för de kommande tolv månaderna
förväntas tillgodoses genom planerad nyemission under andra kvartalet 2017.
Styrelsen hyser en stark tilltro till att nyemissionen kommer att fullföljas. I den händelse att nyemissionen inte fullföljs och
att Bolaget inte lyckas generera ytterligare intäkter skulle Bolaget tvingas söka alternativ finansiering eller senarelägga
befintliga projekt och genomföra kostnadsneddragningar.
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Koncernens redovisningsprincip avseende aktivering av internt upparbetade immateriella tillgångar beskrivs i Not 2 ovan.
Vid tillämpning av denna redovisningsprincip måste företagsledningen göra viktiga bedömningar i syfte att säkerställa att
korrekt gränsdragning mellan aktivering respektive kostnadsföring görs.

Not 4

Finansiell riskhantering och finansiella instrument
Koncernen är genom sin verksamhet exponerat för olika typer av finansiella risker såsom marknads-, likviditets- och
kreditrisker. Marknadsrisken består av valutarisk, som för närvarande är begränsad. Det är bolagets styrelse som är
ytterst ansvarig för exponering, hantering och uppföljning av koncernens finansiella risker.
Marknadsrisker
Valutarisker
Med valutarisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade valutakurser.
Exponeringen för valutarisk härrör huvudsakligen från betalningsflöden i utländsk valuta, så kallad transaktionsexponering,
Koncernen har transaktionsexponering från kontrakterade betalningsflöden i utländsk valuta. Se tabellen nedan för
exponering i respektive valuta.

2016
Rörelseintäkter
Valutaexponering
USD
EUR
SEK

41%
0%
59%
100%

2015
Rörelsekostnader

Rörelseintäkter

23%
3%
74%
100%

0%
0%
0%
0%

Rörelsekostnader
28%
4%
68%
100%

Som framgår av tabellen ovan består koncernens huvudsakliga transaktionsexponering av USD och EUR. En 5% starkare
USD skulle ha en positiv påverkan på resultatet efter skatt med cirka 239 tkr (192). En 5% starkare EUR skulle ha en
positiv påverkan på resultatet efter skatt med cirka 27 tkr (27 tkr).
Koncernen hade skulder i utländsk valuta uppgående till 34 (19) kUSD per balansdagen.
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Ränterisker
Med ränterisk avses risken att verkligt värde eller framtida kassaflöden fluktuerar till följd av ändrade marknadsräntor.
Koncernen är huvudsakligen exponerad för ränterisk vid ändring av ränta på bankkonto för placering av likvida medel och
påverkar negativt i det fall negativ ränta skulle införas på kontot.

Likviditets- och finansieringsrisk
Med likviditetsrisk avses risken att koncernen inte kan uppfylla sina betalningsåtagande i tid. Likviditetsrisken hanteras
genom noggrann likviditetsplanering.
Med finansieringsrisk avses risken att likvida medel inte finns tillgängliga och att finansiering bara delvis eller inte alls kan
erhållas alternativt till förhöjd kostnad. TerraNet finansierar sin verksamhet i huvudsak genom tillskott av kapital via
aktieemissioner. Koncernen har ingen annan extern finansiering. Finansieringsrisken är en väsentligt risk för koncernens
fortsatta produkt- och marknadsutveckling. Finansieringsrisken hanteras genom fokus på marknadsetablering och
kontinuerlig kontakt med aktieägarna för framtida investeringsbehov. Koncernen har hitills varit framgångsrik i sin
kapitalanskaffning och kommer via den planerade notering på First North får tillgång till en bredare investerarkrets.

Koncernens kontraktsenliga och odiskonterade räntebetalningar och återbetalningar av finansiella skulder framgår av
tabellen nedan. Belopp i utländsk valuta har omräknats till SEK med balansdagens kurs. Skulder har inkluderats i den
period när återbetalning tidigast kan krävas.
Nedan redovisas löptider för koncernens finansiella skulder.

Inom
3 mån

3-12
mån

Övriga långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa

5 909
324
6 233

0

Skulder till aktieägare
Övriga långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa

Inom
3 mån
5 535
0
2 107
388
8 030

3-12
mån

2016-12-31
1-2
år
2 896

2 896

2015-12-31
1-2
år

158

158

3-5
år

0

3-5
år
2 896

0

2 896

Över Totalt
5 år
2 896
5 909
324
0 9 129

Över Totalt
5 år
5 535
3 054
2 107
388
0 11 084

Den kortfristiga skulden till aktieägare omvandlades till eget kapital genom en kvittningsemission under 2016.
Kredit- och motpartsrisk
Med kreditrisk avses risken för att motparten i en transaktion orsakar koncernen en förlust genom att inte fullfölja sina
avtalsenliga förpliktelser. Koncernens exponering för kreditrisk är huvudsakligen hänförlig till kundfordringar. Koncernen
har fastställda riktlinjer för att säkra att försäljning av produkter och tjänster sker till kunder med lämplig kreditbakgrund.
Betalningsvillkoren uppgår till mellan 30-60 dagar beroende på motpart. Det har inte förekommit några kreditförluster för
2015 och 2016.
Kreditrisk uppkommer då koncernens överskottslikviditet placeras på bankkonton. Kreditrisken begränsas genom att
enbart placera hos motparter med mycket god rating.
Koncernen är exponerad mot ett fåtal motparter i sina kundfordringar och banktillgodohavanden. Kreditrisken bedöms
vara begränsad då motparterna anses ha god betalningsförmåga.

(24)34

TerraNet Holding AB (publ)
556707-2128

Koncernens maximala exponering för kreditrisk bedöms motsvaras av redovisade värden på samtliga finansiella tillgångar
och framgår av tabellen nedan.

Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Likvida medel
Maximal exponering för kreditrisk

Koncernen
2016-12-31
2015-12-31
1 396
488
665
576
4 399
5 184
6 460
6 248

Kategorisering av finansiella instrument
Bokfört värde för finansiella tillgångar och finansiella skulder fördelat per värderingskategori i enlighet med IAS 39 framgår
av tabellen nedan.
Koncernen
2016-12-31
2015-12-31
Finansiella tillgångar
Lånefordringar och kundfordringar
Summa finansiella tillgångar

6 460
6 460

6 248
6 248

Finansiella skulder
Övriga finansiella skulder
Summa finansiella skulder

9 129
9 129

11 083
11 083

Det har inte skett några omklassificeringar mellan värderingskategorierna ovan under perioden.
För finansiella tillgångar och skulder anses det redovisade värdet enligt ovan vara en rimlig approximation av verkligt
värde.
Not 5

Kapitalhantering
Koncernen definierar kapital som eget kapital. Koncernens mål med förvaltning av kapital är att säkerställa koncernens
förmåga att bedriva och växa sin verksamhet och generera skälig avkastning till aktieägarna och nytta till övriga
intressenter.
Koncernen befinner sig i en utvecklingsfas kring ny teknologi och tillförs kapital genom i huvudsak nyemissioner.
Koncernen har ingen annan extern finansiering och omfattas inte av några externt ålagda kapitalkrav.
Koncernen har för närvarande ingen utdelningspolicy och någon utdelning bedöms ej vara aktuell de närmaste åren då
koncernen använder sitt kapital för utvecklingsarbete och marknadsetablering.
Förändringar i koncernens kapital framgår av Koncernens rapport över förändringar i eget kapital.
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Not 6

Intäkter
Övriga rörelseintäkter

Intäkter från utvecklingssamarbete
Summa

Koncernen
2016
2 669
2 669

2015

2016
390
390

Moderföretaget
2015
0
0

0
0

Information om geografiska marknader

Sverige
USA

Intäkter från externa kunder
2016
2015
1 895
390
774
0
2 669
390

Anläggningstillgångar
2016-12-31
2015-12-31
23 274
30 251
0
0
23 274
30 251

Intäkter från externa kunder rapporteras per geografiskt område baserat på faktureringsadressen
Det har inte förkommit några inköp eller försäljningar inom koncernen under 2015 och 2016.
Tre av koncernens kunder har var och en för sig stått för mer än 10% av omsättningen 2016. För 2015 stod en kund för mer än 10% av omsättningen.

Not 7

Övriga externa kostnader
Koncernen

Hyra och och andra lokalkostnader
Förbrukningsinventarier, programvaror och förbrukningsmaterial
Sälj- och marknadsföringskostnader
Inhyrd personal
Konsultkostnader
Revision
Förvaltningskostnader
Övrigt
Summa

Not 8

2016
1 096
595
3 784
17 018
897
263
570
460
24 682

Moderföretaget
2015

2016

938
255
3 086
10 823
452
102
296
1 056
17 007

0
0
0
0
0
13
0
0
13

Upplysning om revisorns arvode och kostnadsersättning
Koncernen
2016
Deloitte AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Summa
Summa

Not 9

2015
0
0
0
0
0
56
0
1
57

Moderföretaget
2016
2015

2015
226
36
263

89
13
102

13
44
56

13
0
13

0

0

0

0

Leasing
Operationell leasing - leasetagare
Årets kostnad för operationella leasingavtal uppgår till 903 (898 ) tkr för koncernen och 0 (0) tkr för moderföretaget.
På balansdagen hade koncernen utestående åtaganden i form av minimileaseavgifter under icke uppsägningsbara operationella leasingavtal, med
förfallotidpunkter enligt nedan:

Inom ett år
Mellan 1 och 5 år
Senare än 5 år
Summa

Koncernen
2016-12-31
2015-12-31
1 124
843
3 516
891
0
0
4 641
1 734

Moderföretaget
2016-12-31
2015-12-31
0
0
0
0
0
0
0
0
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De operationella leasingavtalen avser hyra av lokaler på Forskningsbyn Ideon samt leasing av personbil.
Leasingperioden för koncernens hyreslokaler uppgår till 3 år. Förlängning av hyresavtalet vid leasingperiodens utgång kan ske till vad koncernen
bedömer vara en marknadsmässig avgift. Hyresbetalningarna ökar årligen enligt KPI och innehåller inga rörliga delar.
Leasingperioden för övriga avtal är 4 år.

Not 10 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2016

2015

Antal
anställda

Varav
antal män

Antal
anställda

Varav
antal män

Moderföretaget
Sverige
Totalt i moderföretaget

0
0

0
0

0
0

0
0

Dotterföretag
Sverige
Totalt i dotterföretag

9
9

9
9

7
7

6
6

Totalt i koncernen

9

9

7

6

Medeltalet anställda

Fördelning ledande befattningshavare
per balansdagen
Kvinnor:
styrelseledamöter
andra personer i företagets ledning inkl. VD
Män:
styrelseledamöter
andra personer i företagets ledning inkl. VD
Totalt

Koncernen
2016-12-31
2015-12-31

Moderföretaget
2016-12-31
2015-12-31

0
0

0
0

0
0

0
0

6
2
8

5
2
7

6
2
8

4
2
6

2016

Löner, ersättningar m.m.

Löner och
andra
ersättningar

Moderbolaget

0

Dotterföretag

5 994

Totalt koncernen

5 994

2015
Soc kostn
(varav
pensionskostnader)
0
()
1 953
(545)
1 953
(545)

0

0
(-)
1 874
(476)
1 874
(476)

5 633
5 633

2016
Löner och ersättningar fördelade
mellan styrelseledamöter m.fl.
och anställda

Soc kostn
(varav
pensionskostnader)

Löner och
andra
ersättningar

2015

Styrelse och
VD (varav
tantiem o d)

Övriga
anställda

Styrelse och
VD (varav
tantiem o d

Övriga
anställda

0
(-)

0
(-)

0
(-)

0
(-)

Dotterföretag

2 096
(-)

3 898
(-)

1 844
(-)

3 789
(-)

Totalt koncernen

2 096

3 898

1 844

3 789

Moderföretaget

Av moderföretagets pensionskostnader avser 0 (0) tkr styrelse och VD.
Av koncernens pensionskostnader avser 0 (0) tkr styrelse och VD.
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Pensioner
Pensionsåldern för verkställande direktören är 65 år. VD har inget pensionsavtal med bolaget, utan pension är inräknat i bruttolönen.
För andra ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år. Bolaget betalar pensionspremier enligt dess vid var tid gällande pensionspolicy.
Nivåerna på premierna motsvarar ITP2-planen för tjänstepensioner
Koncernens sammantagna kostnad för avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 545 (476) tkr. Moderföretagets sammantagna kostnad för
avgiftsbestämda pensionsplaner uppgår till 0 (0) tkr.
Ersättningar till ledande befattningshavare

2016
Christian Lagerling, Ordförande
Dan Olofsson, Styrelseledamot
Anders Rantén, Styrelseledamot
Conny Larsson, Styrelseledamot
Sami Niemi, Styrelseledamot
Gajinder Vij, Styrelseledamot
Pär-Olof Johannesson, VD
Andra ledande befattningshavare (1 person)
Summa

2015
Anders Rantén, Ordförande
Dan Olofsson, Styrelseledamot
Anders Rantén, Styrelseledamot
Conny Larsson, Styrelseledamot
Claes Lachman, Styrelseledamot
Pär-Olof Johannesson, VD
Andra ledande befattningshavare (inga)
Summa

Grundlön/
Arvode

Rörlig
ersättning

150
50
150
50
50
50
1 596
992
3 088

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Grundlön/
Arvode

Rörlig
ersättning

150
25
25
25
25
1 594
0
1 844

0
0
0
0
0
0
0
0

Övriga Pensionsförmåner
kostnad
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Summa

0
0
0
0
0
0
0
198
198

150
50
150
50
50
50
1 596
1 190
3 286

Övriga Pensionsförmåner
kostnad

Summa

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

150
25
25
25
25
1 594
0
1 844

Avgångsvederlag
Inga avtal om avgångsvederlag finns. Styrelsen äger säga upp VD med 6 månaders varsel. VD äger säga upp sin anställning med 3 månaders varsel.
Under uppsägningstiden ska VD utföra sina arbetsuppgifter, om inte annat anges. VD har kvar sin lön under uppsägningstiden.
Teckningsoptionsprogram
Bolagets teckningsoptionsprogram beskrivs i not 26

Not 11 Skatt

Koncernen
2016
Aktuell skatt på årets resultat
Uppskjuten skatt hänförlig till temporära skillnader
Summa redovisad skatt

2015
0

0

0
0

0
0

Moderföretaget
2016
2015
0
0
0

0
0
0

Inkomstskatt i Sverige beräknas med 22% (22%) på årets skattemässiga resultat. Nedan presenteras på en avstämning mellan redovisat resultat och
årets redovisade skatt:

(28)34

TerraNet Holding AB (publ)
556707-2128

Avstämning årets redovisade skatt

Resultat före skatt

Koncernen
2016
-37 577

Årets redovisad skatt
Skatt beräknad enligt svensk skattesats (22 %)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av underskottsavdrag för vilka uppskjuten
skattefordran ej redovisas
Årets redovisade skatt

2015
-17 972

Moderföretaget
2016
2015
-57
-13

8 267

3 954

13

3

-9
0

-9
0

0
0

0
0

-8 258

-3 945

-13

-3

0

0

0

0

Ingen skatt är redovisad i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital.
Koncernens ackumulerade outnyttjade underskottsavdrag uppgick per 31 december 2016 till 145 537 tkr ( 107 998 ). Det föreligger inte någon
förfallotidpunkt som begränsar utnyttjandet av underskottsavdragen. Någon uppskjuten skattefordran avseende de de skattemässiga förlusterna
redovisas dock inte då det inte finns några faktorer som övertygande talar för att tillräckliga skattemässiga överskott kommer att genereras.

Not 12 Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning
Följande resultat och vägda genomsnittliga antal stamaktier har använts vid beräkningen av resultat per aktie före utspädning:

Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare
Vägt genomsnittligt antal stamaktier före utspädning, antal aktier
Resultat per aktie före utspädning, kr

Koncernen
2016
2015
-37 577
-17 972
11 260 296
6 914 054
-3,34

-2,60

Resultat per aktie efter utspädning
Följande resultat och vägda genomsnittliga antal stamaktier har använts vid beräkningen av resultat per aktie efter utspädning:

Årets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare
Vägt genomsnittligt antal stamaktier före utspädning, antal aktier
Effekt av potentiella stamaktier avseende optioner
Vägt genomsnittligt antal stamaktier efter utspädning, antal aktier
Resultat per aktie efter utspädning, kr
För upplysning om förändring av antalet utestående aktier, se not 22 Eget kapital.

Koncernen
2016
2015
-37 577
-17 972
11 260 296
0
11 260 296

6 914 054
0
6 914 054

-3,34

-2,60

(29)34

TerraNet Holding AB (publ)
556707-2128

Not 13 Aktiverade utvecklingsutgifter
Koncernen
2016-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiverade utgifter
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ack. nedskrivningar
Utgående redovisat värde

2015-12-31

27 987
5 066
33 053

21 167
6 821
27 987

0
-12 310
-12 310

0
0
0

20 744

27 987

De aktiverade utvecklingsavgifterna består av lönekostnader inklusive sociala avgifter för egen anställd personal samt utgifter för kontrakterade
mjukvaruutvecklingskonsulter verksamma inom bolagets produktutveckling. Produktutveckling sker dels inom grundteknologin för proximal
connectivity och mesh teknologi, dels inom mjukvaran för att använda TerraNets teknologi i kundapplikationer i framtagandet och användandet i
användarapplikationer
Avskrivningar kommer att inledas när teknologins ekonomiska fördelar anses börja realiseras av ett kommersiellt kontrakt som genererar
kassaflöden i form av licensintäkter.

Prövning av nedskrivningsbehov för aktiverade utvecklingsutgifter där avskrivningar ej påbörjats
I koncernen sker prövning av nedskrivningsbehov för aktiverade utvecklingsutgifter årligen samt när indikation finns på att ett nedskrivningsbehov
föreligger.
Vid bedömning av eventuellt nedskrivningsbehov görs en beräkning av nyttjandevärde för den teknologi eller för de produkter som aktiverade
utvecklingsutgifter avser. Nyttjandevärdet bestäms utifrån uppskattade framtida kassaflöden som teknologin förväntas generera. I de fall redovisat
värde överstiger nyttjandevärde görs en nedskrivning.
Årets prövning för nedskrivning av aktiverade utvecklingsavgifter visade att tidigare nedlagt utvecklingsarbete inom främst hårdvaruutveckling inte
längre förväntas bidra till framtida kassaflöden för koncernen. Därmed uppfylls inte kraven på aktiverbarhet för dessa utgifter och en nedskrivning
har gjorts med totalt 12 310 tkr (0).

Totala utgifter för forskning- och utveckling (exklusive nedskrivning enligt ovan) som kostnadsförts under året uppgick till 5 512 ksek.

Not 14 Patent

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Avyttring/utrangering
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Avyttring/utrangering
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Utgående redovisat värde

Koncernen
2016-12-31
2 476
505
0
2 981

2015-12-31
2 476
0
0
2 476

Moderföretaget
2016-12-31
2015-12-31
0
0
0
0
0
0
0
0

-225
0
-225
-450

-225
0
0
-225

0
0
0
0

0
0
0
0

2 530

2 251

0

0

Externa utgifter för pågående patentansökningar aktiveras löpande. Vid tidpunkten för beviljande av patent inleds avkrivningar över 10 år.

Not 15 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar

Koncernen
2016-12-31
3 266
0
-3 266
0

2015-12-31
3 266
0
0
3 266

Moderföretaget
2016-12-31
2015-12-31
0
0
0
0
0
0
0
0

-3 266
3 266
0

-2 459
0
-807

0
0
0

0
0
0

Utgående ack. avskrivningar

0

-3 266

0

0

Utgående redovisat värde

0

0

0

0
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Not 16 Inventarier, arbetsmaskiner och datorer
Koncernen
2016-12-31
474
0
-474
0

Ingående anskaffningsvärden
Årets anskaffningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ack. anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ack. avskrivningar
Utgående redovisat värde

2015-12-31
474
0
0
474

Moderföretaget
2016-12-31
2015-12-31
0
0
0
0
0
0
0
0

-461
474
-13
0

-453
0
-8
-461

0
0
0
0

0
0
0
0

0

13

0

0

Not 17 Andelar koncernföretag
Moderföretaget
2016-12-31
2015-12-31
164 369
138 784
28 300
25 585
192 669
164 369

Ingående anskaffningsvärden
Lämnade aktieägartillskott
Utgående anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

0
0
0

0
0
0

192 669

164 369

2015-12-31
Kapitalandel %*

2016-12-31
Redovisat värde

2015-12-31
Redovisat värde

100%
100%
100%
100%

192 569
100
0
0

164 269
100
0
0

Utgående redovisat värde

2016-12-31
Kapitalandel %*

Företag, organisationsnummer

Säte

TerraNet AB (556666-9916)
TerreNet International AB (556759-6662)
TN Communication Systems LtD
TerraNet Inc.

Lund
Lund
Hyderabad, Indien
San José, USA

100%
100%
100%
100%

* Tillika rösträttsandel
TerraNet har registrerat bolag i USA samt i Indien som förberedelse för en internationell expansion. Dessa bolag har ännu inte bedrivit någon
verksamhet och hade per 31 december 2016 ingen balansomslutning.

Not 18 Kundfordringar

Kundfordringar, brutto
Reserv för osäkra fordringar
Summa kundfordringar, netto efter reserv för
osäkra fordringar

Koncernen
2016-12-31
1 396
0
1 396

2015-12-31
488
0
488

Moderföretaget
2016-12-31
2015-12-31
0
0
0
0
0

0

Ledningen bedömer att redovisat värde för kundfordringar överensstämmer med verkligt värde. Inga kundfordringar är förfallna och
bolagets bedömning är att betalning kommer erhållas för kundfordringar då kundernas betalningsförmåga anses vara god.
Not 19 Övriga fordringar

Fordran moms
Övriga poster
Summa

Koncernen
2016-12-31
560
105
665

2015-12-31
340
236
576

Moderföretaget
2016-12-31
2015-12-31
0
0
0
0
0

0

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror
Övriga poster
Summa

Koncernen
2016-12-31
214
412
626

2015-12-31
212
94
305

Moderföretaget
2016-12-31
2015-12-31
0
0
0
0
0

0
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Not 21 Likvida medel

Banktillgodohavanden
Summa

Koncernen
2016-12-31
4 399
4 399

2015-12-31
5 184
5 184

Moderföretaget
2016-12-31
2015-12-31
3 830
5 083
3 830
5 083

Not 22 Eget kapital
Aktiekapital och Övrigt tillskjutet kapital
Antal stamaktier

Aktiekapital

Övrigt tillskjutet
kapital

Per den 1 januari 2015
Nyemission
Per den 31 december 2015

5 404 061
4 180 220
9 584 281

5 404
4 180
9 584

125 891
17 162
143 053

Nyemission
Per den 31 december 2016

4 195 222
13 779 503

4 195
13 780

28 602
171 655

På extra bolagsstämma den 25 oktober 2016 beslutades att införa två aktieklasser; A-aktier som berättigar till två röster per aktie och B-aktier som
berättigar till en röst per aktie, i övrigt är aktieslagen lika. Per den 31 december 2016 omfattade det registrerade aktiekapitalet 13 779 503
stamaktier med ett kvotvärde på 1 kr/aktie. Samtliga aktier är A-aktier och är fullt betalda. Inga aktier är reserverade för överlåtelse enligt
optionsavtal eller andra avtal. Inga aktier innehas av bolaget självt eller dess dotterbolag.
Övrigt tillskjutet kapital
Övrigt tillskjutet kapital utgörs av kapital tillskjutet av bolagets ägare, tex. överkurs vid aktieteckning med avdrag för emissionsutgifter

Not 23 Långfristiga skulder
Koncernen
2016-12-31
2 896
2 896

2015-12-31
3 054
3 054

Moderföretaget
2016-12-31
2015-12-31
2 896
3 055
2 896
3 055

Koncernen
2016-12-31
660
206
132
569
1 567

2015-12-31
496
156
115
509
1 276

Moderföretaget
2016-12-31
2015-12-31
0
0
0
0
0
0
13
13
13
13

Koncernen
2016-12-31

2015-12-31

Moderföretaget
2016-12-31
2015-12-31

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Inga

Inga

Eventualförpliktelser

Inga

Inga

Inga

Inga

Övriga skulder
Summa
Skulden avser ett inbetalt investerarkapital.
Not 24 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Upplupen särskild löneskatt
Övriga poster
Summa

Not 25 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
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Not 26 Transaktioner med närstående
Transaktioner mellan företaget och dess dotterföretag, vilka är närstående till företaget, har eliminerats vid konsolideringen och upplysningar om
dessa transaktioner lämnas därför inte i denna not. Upplysningar om transaktioner mellan koncernen och övriga närstående presenteras nedan.
Inköp av tjänster
Inköp av styrelseledamöter och ledningsfunktioner enligt nedan har gjorts via fakturering från bolag.
Koncernen
2016
Christian Lagerling, Styrelsens ordförande
Anders Rantén, Styrelseledamot
Conny Larsson, Styrelseledamot
Sami Niemi, Styrelseledamot
Ledningsfunktioner utan anställningsförhållande
Summa

2015
368
201
120
252
4 287
5 229

0
0
0
0
2 995
2 995

Moderföretaget
2016
2015
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Styrelseledamöternas fakturering till koncernen avser nedlagd tid för konsultationer inom såväl tekniska/organisatoriska områden som inom
marknad- och affärsrelationsstödjande åtgärder.
Ersättningar ovan till ledningsfunktioner avser företagets anförskaffande av tjänster som brukar utföras av nyckelpersoner i ledande ställning.
Under 2016 inköptes 4 sådana funktioner och under 2015 3. Prissättningen av dessa har skett på marknadsmässiga villkor

Skulder vid årets slut till följd av köp av tjänster
Skulder nedan avser de bolag varifrån tjänsterna har fakturerats.

Christian Lagerling, Styrelsens ordförande
Conny Larsson, Styrelseledamot
Sami Niemi, Styrelseledamot
Ledningsfunktioner utan anställningsförhållande
Summa

Koncernen
2016-12-31
169
63
20
244
496

2015-12-31
0
0
0
156
156

Moderföretaget
2016-12-31
2015-12-31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ersättningar till ledande befattningshavare
Upplysningar om ersättningar till ledande befattningshavare presenteras i not 10.

Teckningsoptionsprogram 2014/2017
Vid extra bolagsstämma den 24 september 2014 beslutades om ett aktierelaterat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra
nyckelpersoner i form av emission av högst 182 000 teckningsoptioner. Av dessa tecknades 156 000.
Optionerna förvärvades till ett pris uppgående till 1 kr/teckningsoption och betalades kontant. Verkligt värde på teckningsoptionerna beräknades
uppgå till 1 kr. Då teckningsoptionerna förvärvats tilll ett pris motsvarande marknadsvärde utgör de inte någon aktierelaterad ersättning.
Teckningsoptionsinnehavarna äger rätt att, under perioden 10 oktober - 31 oktober 2017, för varje teckningsoption teckna 1 ny aktie i bolaget till
en teckningskurs om 16,50 kr/aktie (lösenpris). I det fall samtliga teckningoptioner nyttjas kommer antal aktier i bolaget öka med 156 000 st
motsvarande 156 000 kr i aktiekapital.
Det verkliga värdet av teckningsoptionerna vid tilldelningstidpunkten har fastställts med hjälp av Black-Scholes värderingsmodell.
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Teckningsoptionsprogram 2016/2019
Bolaget har vid extra bolagsstämma den 25 oktober 2016 beslutat att godkänna styrelsens beslut från den 10 oktober 2016 om emission av högst
1 531 056 teckningsoptioner till ett pris om 0,38 kronor per option. 1 349 488 teckningsoptioner har efter årsskiftet tecknats av nyckelpersoner,
ledande befattningshavare och anställda i bolaget och koncernen, däribland verkställande direktör Pär-Olof Johannesson och
styrelseledamöterna Sami Niemi, Gajinder Vij samt Christian Lagerling, varvid de tre senare tecknat teckningsoptioner i egenskap av operativa
nyckelpersoner inom Bolaget.
Optionerna tecknas till ett pris uppgående till 0,38 kr/teckningsoption och betalas kontant. Verkligt värde på teckningsoptionerna beräknades
uppgå till 0,38 kr. Då teckningsoptionerna förvärvas tilll ett pris motsvarande marknadsvärde utgör de inte någon aktierelaterad ersättning.
Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i bolaget till en teckningskurs om 18 kronor. Teckning av ny aktie genom
utnyttjande av teckningsoption ska ske under perioden från och med 28 april 2017 till och med den 31 oktober 2019.
I det fall samtliga teckningsoptioner tecknas och nyttjas kommer antal aktier i bolaget öka med 1 531 056 st motsvarande 1 531 056 kr i
aktiekapital.
Det verkliga värdet av teckningsoptionerna vid tilldelningstidpunkten har fastställts med hjälp av Black-Scholes värderingsmodell.
Bolaget har valt att kompensera de personer som tecknar optioner genom att betala ut en extra lön/arvode som täcker optionstecknarens
inbetalda optionspremie. Bolagets kostnad för denna kompensation beräknas uppgå till ca 940 tkr vilken har kostnadsförts vid
teckningstidpunkten.

Not 27 Händelser efter balansdagen
TerraNet stärktes finansiellt genom en i januari avslutad nyemission vilken följdes av en mindre nyemission samma månad efter stort visat
investerarintresse från både befintliga och nya aktieägare. Totalt gav emissionerna ett tillskott på 28,3 mSEK efter emissionsutgifter, fördelat på 2
478 334 aktier.
TerraNet har anställt Anna Gallon som CFO med tillträde i april 2017. Anna kommer närmast från en CFO-roll på Hövding Sverige AB och
kommer att tillföra TerraNet kompetens inom ekonomisk styrning och kontroll.
TerraNet tecknade i mars ett samarbetsavtal med IBM som via IBM Watson och IBM Bluemix öppnar upp en global marknad inom kognitiv teknik
för TerraNets lösningar inom connectivity och IoT.
Processen att introducera TerraNet på Nasdaq First North Premier fortskrider enligt plan och bolagets B-aktier förväntas vara tillgängliga för
handel under andra kvartalet 2017.

Not 28 Utdelning och resultatdisposition
Det har inte skett någon utdelning under 2015 respektive 2016.
Vid årsstämman den 20 april 2017 kommer ingen utdelning att föreslås.
Till årsstämmans förfogande står följande
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Styrelsen föreslår att
i ny räkning balanseras

171 505
8 114
-57
179 562
179 562
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Not 29 Godkännande av finansiella rapporter
Årsredovisningen och koncernredovisningen fastställdes av styrelsen och godkändes för utgivning den 5 april 2017.
Årsredovisningen och koncernredovisningen blir föremål för fastställelse på årsstämman den 20 april 2017. Årsstämman kommer att hållas i Lund.
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen samt RFR 2 Redovisning
för juridiska personer och ger en rättvisande bild av företaget ställning och resultat och att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över
utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.
Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att koncernredovisningen har upprättats enligt International Financial Reporting Standards
(IFRS), såsom de antagits av EU, och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat och att förvaltningsberättelsen för koncernen
ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Lund den 5 april 2017

Christian Lagerling
Styrelsens ordförande

Conny Larsson
Styrelseledamot

Sami-Matti Niemi
Styrelseledamot

Dan Olofsson
Styrelseledamot

Anders Rantén
Styrelseledamot

Gajinder Mohan Sing Vij
Styrelseledamot

Pär-Olof Johannesson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den
Deloitte AB

Richard Peters
Auktoriserad revisor
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