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Fjärde kvartalet 
1 oktober – 31 december 2018 

 

• Intäkterna uppgick till 1 469 
(1 293) TSEK. 

 

• Rörelseresultat uppgick till 
-26 872 (-16 090) TSEK. 

 

• Periodens nettoresultat uppgick 
till -26 858 (-16 125) TSEK. 

 

• Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till -7 897 
(-10 688) TSEK. 

 

• Koncernens likvida medel 
uppgick till 11 231 (62 379) 
TSEK. Bolagets likvida medel 
bedöms räcka till juni 2019. Se 
vidare upplysningar under 
Risker och osäkerhetsfaktorer. 

 

• Resultat per aktie före och efter 
utspädning uppgick till -1,11 
(-0,67) kr. 

 
 
 

VD-kommentar 
 

Fram till det fjärde kvartalet 2018 
var Terranet organiserat i tre 
produktlinjer för kommunikation 
fordon-till-fordon, maskin-till-maskin 
och telefon-till-telefon. Genom ett 
strategiskt inriktningsbeslut har de 
tidigare tre produktlinjerna nu blivit 
en enda, med fokus på aktiv 
fordonssäkerhet, 
kommunikationsprotokoll och 
telematik för personbilar, bussar 
och lastbilar. 2018 innebar också 
ett antal genomgripande 
strukturförändringar i verksamhet 
och ledning, samt en kostnads- 

Helåret 
1 januari – 31 december 2018 

 

• Intäkterna uppgick till 4 812 
(5 570) TSEK. 

 

• Rörelseresultat uppgick till 
-61 717 (-58 641) TSEK. 

 

• Periodens nettoresultat uppgick 
till -61 566 (-58 676) TSEK. 

 

• Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till 
-45 852 (-53 509) TSEK. 

 

• Koncernens likvida medel 
uppgick till 11 231 (62 379) 
TSEK. 

 

• Resultat per aktie före och efter 
utspädning uppgick till –2,55 
(-2,86) kr. 

 

• Styrelsen föreslår att ingen 
utdelning utgår för 
verksamhetsåret 2018. 

 
 
 
 

rationalisering för att anpassa bolaget 
till en mer fokuserad affärsplan och 
produktstrategi. Terranet utvecklar en 
mjukvara, med patenterade algoritmer 
för positionering, som passar in i 
tekniken för avancerat förarstöd 
(advanced driver assistance systems, 
ADAS) och självkörande fordon 
(autonomous driving, AD). Terranets 
erbjudande är en teknik som möjliggör 
lägesbestämning mellan fordon, fordon 
och fotgängare, eller fordon och 
infrastruktur, med hög prestanda i 
fråga om centimeternoggrannhet till låg 
strömförbrukning, låg latens och hög 
databandbredd. Mjukvaran integreras i 
elektroniska styrmoduler i fordon. 
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Kollisionsvarning för ökad säkerhet i 
trafikkorsningar och konvojkörning 
(platooning) för lastbilar för bättre 
bränsleekonomi är de två viktigaste 
tillämpningarna för Terranets teknologi. 
Det är en produktvision som syftar till 
färre olyckor och bättre miljöprestanda. 
Under de senaste månaderna har 
Terranet arbetat upp en stock med 
kundförfrågningar från ledande 
tillverkare och underleverantörer inom 
bilindustrin. En vecka in på det nya 
året tecknades ett mycket viktigt 
samarbetsavtal med den amerikanska 
nätoperatören Verizon för deltagande i 
deras fältprov i Mcity vid University of 
Michigan, där Terranets algoritmer ska 
kalibreras mot den nya 5G-standarden 
som kommer bli den dominerande 
teknologin inom kommunikation 
fordon-till-fordon. 

 

I syfte att bredda anläggningsytan mot 
industrin och påskynda en 
marknadslansering utvärderar bolaget 
kontinuerligt möjligheter med breddad 
sökprofil även inom bildanalys och 
kamerasensorer. Detta är en annan 
systemkritisk funktion som väl 
kompletterar tillämpningar inom 
signalbehandling för aktiv 
fordonssäkerhet. Bland övriga 
strategiska samarbeten har Terranet 
tecknat ett avtal med Waysure som har 
fokus på satellitbaserad GPS- 
navigering, vilket är ett komplement till 
Terranets radiobaserade lösningar (Wi- 
Fi, LTE och 5G), samt relativa 
positioneringsteknik. 

 

Marknaden för avancerat förarstöd och 
självkörande bilar förväntas att växa 
med 25 procent per år de kommande 
10 till 15 åren i takt med att en ny flotta 
med självkörande bilar lanseras på 
världsmarknaden. Många globala 
analytiker, däribland Goldman Sachs, 
bedömer att redan 2030 kommer 
hälften av alla världens bilar ha så 

kallad nivå 5-kapacitet, det vill säga 
vara helt självkörande. 

 
Aldrig tidigare har Terranet kunnat 
adressera nyckelkunder i det 
geografiska närområdet på samma sätt 
som i dag. Västra Götalandsregionen, 
med Lindholmen Science Park och 
Chalmers i Göteborg, utgör ett globalt 
centrum för fordonsindustrin med bolag 
som Volvo Cars, Volvo Trucks, 
Veoneer, Zenuity, Denso, CEVT, 
NEVS, med flera. 

 
Det licensavtal som Terranet tecknade 
under 2018 med Veoneer, som är 
ledande inom aktiv fordonssäkerhet, 
utgör fundamentet för gjorda 
investeringar och kommande 
marknadssatsningar. Till detta kommer 
ett samarbete med Qualcomm, för 
vilka Terranet är ett designhus inom 
aktiv fordonssäkerhet. 

 
Licensintäkter för funktioner avsedda 
för förarstöd och självkörande fordon 
ligger bortom år 2022. Därför kommer 
Terranet att fokusera på ett bredare 
systemerbjudande i syfte att säkra 
löpande intäkter fram till dess att 
bolagets produkter når ett genomslag i 
fordonsindustrin. Målet är att bli en 
världsledande mjukvaruleverantör för 
radiobaserade sensorer inom aktiv 
fördonssäkerhet. 
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Väsentliga händelser under 
perioden 

 
Sedan Ola Samuelsson lämnat sin 
post som VD, har styrelsen erbjudit 
Pär-Olof Johannesson att åter ta rollen 
som VD i bolaget, vilket han har 
accepterat. 

 
Styrelsen har enhälligt valt Anders 
Rantén, ledamot och tidigare 
styrelseordförande i Terranet, till ny 
styrelseordförande. Anders Rantén har 
bl a lång erfarenhet av styrelsearbete i 
tre börsnoterade bolag. 

 
Till ny CTO för bolaget har utsetts 
Andrew Jue. Andrew har lång 
erfarenhet från ledarpositioner 
internationellt, särskilt i USA och 
Silicon Valley där han är positionerad. 
Han har tidigare varit Senior Marketing 
Manager på Broadcom och haft 
ledarpositioner på bland andra Metta 
Technology, Mediamatics och National 
Semiconductor. Andrew har varit 
knuten till bolaget i många år och ingår 
ledningsgruppen sedan tidigare. 
Andrew besitter särskild expertis inom 
Connectivity och multimedia teknologi 
och har mycket god kännedom om det 
affärsmässiga ekosystemet i 
branschen. 

 

Anna Gallon har meddelat att hon 
slutar sin tjänst som CFO i januari. Hon 
efterträds av Mattias Larsson. Mattias 
har civilekonom- och 
civilingenjörsexamen från Lunds 
universitet och kommer närmast från 
en tjänst som VP, Strategy and 
Finance på Orbital Systems. Han har 
dessförinnan en lång erfarenhet i 
branschen, dels från Sony Mobiles 
strategiorganisation och dels som 
managementkonsult inom 
telekommunikation på Accenture. 

Väsentliga händelser efter 
periodens slut 

 
Terranet har tecknat ett testavtal med 
den amerikanska nätoperatören 
Verizon Wireless. Samarbetet omfattar 
fältprov av Terranets 
positioneringsmjukvara inom 5G 
standarden i stadsmiljö for cellulär 
kommunikation mellan fordon. 

 
Bolaget har också tecknat ett 
strategiskt samarbetsavtal med 
Qubercomm. Avtalet avser såväl 
gemensam marknadsbearbetning som 
mer djupgående produktutveckling och 
leveranssamverkan i större projekt. 

 
Extra bolagsstämma avhölls den 4 
februari 2019. Lars Novak och Michel 
Roïg valdes till nya styrelseledamöter. 
Dan Olofsson och Stefan Persson 
hade meddelat sitt utträde ur styrelsen. 
Styrelsen erhöll bemyndigande att intill 
nästa årsstämma vid ett eller flera 
tillfällen besluta om emission av B- 
aktier, konvertibler och/eller 
teckningsoptioner med rätt att 
konvertera till respektive teckna B- 
aktier, med eller utan avvikelse från 
aktieägares företrädesrätt, till ett antal 
motsvarande maximalt tio (10) procent 
av det totala antalet aktier i Bolaget per 
dagen för stämman. 

 

Den 18 februari kommunicerades det 
att styrelsen har beslutat om en 
företrädesemission av konvertibler om 
högst ca 10 MSEK. 

 

Den 25 februari meddelades att 
Terranet ingår finansieringsavtal med 
Yorkville Advisors Global med ram om 
högst 50 MSEK och beslutar om 
emission av konvertibler om 2 MSEK. 
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Verksamhet och noter 
 

Terranet utvecklar mjukvara för 
avancerade förarassistanssystem och 
självkörande bilar. 

 
Affärsidé 
Terranet arbetar för att få licens- och 
royaltyintäkter från kunder som har 
volymprodukter inom avancerade 
förarassistanssystem och självkörande 
bilar. För att erhålla dessa kontrakt 
driver Terranet för närvarande 
utvecklingsarbete åt kunder för att 
anpassa Terranets mjukvara till 
kundernas produkter. 

 
Målsättning 
Terranets målsättning är att bolagets 
mjukvara ska finnas kommersiellt 
integrerad i enheter och applikationer i 
fordonssektorn inom fem år. 

 
Vision 
Terranets vision är att bli ledande 
leverantör av mjukvara för intelligent 
kommunikation mellan fordon. 

 
Historik 
Terranet grundades 2004 med 
visionen att utveckla och överbrygga 
bristande bredbandskapacitet i 
utvecklingsländer. Flera år av intensiv 
forskning och utveckling har resulterat i 
en ny världsstandard som Terranet 
både har varit initiativtagare till och 
byggt sin mjukvaruplattform kring. 
Standarden Wi-Fi AwareTM, som 
antogs 2015 av Wi-Fi Alliance, 
lanserades successivt av mobil- och 
mikrochiptillverkare under 2017. 
Baserat på denna plattform utvecklar 
Terranet unika lösningar för kunder, 
bland annat mikrochiptillverkare och 
OEM-leverantörer inom 
fordonsindustrin. 

Produktlinjer 
Bolaget bedriver inte längre 
affärsverksamhet i olika produktlinjer 
utan har fokuserat utvecklingen kring 
bil-till-bil-kommunikation 
eftersom det är inom det området man 
ser störst potential för teknologin. 

 
Terranets mjukvara för offline- 
uppkoppling möjliggör positionering 
och strömning av data oberoende av 
cellulära nätverk och fyller en viktig 
säkerhetsfunktion i utvecklingen av 
autonoma fordon. Teknologin möjliggör 
funktioner som omfattas av begreppet 
aktiv säkerhet, till exempel 
kollisionsvarning. Ett annat 
användningsområde är konvojkörning 
(platooning), som lastbilar gör för att 
spara bränsle. Här tillhandahåller 
Terranet teknologi för strömning av 
data offline, vilket är en förutsättning 
för säker och effektiv konvojkörning. 

 
 

Läs mer på www.terranet.se 
Terranet Holding AB (publ) 
Org.nr 556707-2128 
Ideon Science Park 
223 70 Lund 

http://www.terranet.se/
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Personal 
Antalet anställda i koncernen per den 
31 december 2018 uppgick till 18 (20). 
Tillfälligt anställda och föräldralediga 
har exkluderats. 

 
Risker och osäkerhetsfaktorer 
Väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer finns beskrivna i 
bolagets årsredovisning för 2017. 
Styrelsen har beslutat att genomföra 
en företrädesemission av konvertibler, 
vilket syftar till att ge bolaget ett 
kapitaltillskott som räcker till slutet av 
det tredje kvartalet. Samtidigt utreder 
styrelsen olika alternativ för bolagets 
långsiktiga finansiering och räknar med 
att kunna presentera detta under det 
första halvåret 2019. Styrelsen hyser 
en stark tilltro till den beslutade 
företrädesemissionen av konvertibler 
och till att säkra bolagets långfristiga 
finansiering under andra halvåret 2019. 

 
Moderföretaget 
Terranet Holding AB (publ) med 
organisationsnummer 556707-2128 är 
ett publikt aktiebolag registrerat i 
Sverige med säte i Lund. Bolagets B- 
aktie är noterad på Nasdaq First North 
Premier. Adressen till huvudkontoret är 
Scheelevägen 17, 223 63 Lund. 

 
Under föregående år gjordes en 
koncernintern vidarefakturering till 
Terranet AB avseende finansierings- 
kostnader i samband med noteringen 
och nyemissionen under perioden. 

 
Aktieägartillskott om 42 842 TSEK har 
under året lämnats till dotterföretaget 
Terranet AB. Till följd av bland annat 
lämnade aktieägartillskott så har 
nedskrivning av aktier i koncernföretag, 
efter värdering, gjorts med totalt 
226 500 TSEK. 

 
Moderföretagets verksamhet består av 
ägarförvaltning och finansiering och 
bedriver ingen operativ verksamhet 

 

varför i övrigt hänvisas till uppgifter för 
koncernen. Verksamheten bedrivs i det 
helägda dotterföretaget Terranet AB. 

 
Redovisningsprinciper 
Koncernredovisning för Terranet 
Holding AB (publ.) har upprättats i 
enlighet med International Financial 
Reporting Standards (IFRS) såsom de 
har antagits av EU, den svenska 
årsredovisningslagen (ÅRL) samt 
Rådet för finansiell rapportering RFR 1 
”Kompletterande redovisningsregler för 
koncerner”. Moderföretagets finansiella 
rapporter är upprättade i enlighet med 
Årsredovisningslagen och RFR 2, 
”Redovisning för juridiska personer”. 

 
Moderföretaget tillämpar genom detta 
samma redovisningsprinciper som 
koncernen där så är tillämpligt. 

 
Denna delårsrapport är upprättad i 
enlighet med IAS 34 
”Delårsrapportering”. Upplysningar 
enligt IAS 34 lämnas såväl i noter som 
på annan plats i delårsrapporten. 

 
De redovisningsprinciper och 
beräkningsmetoder som tillämpas är i 
överensstämmelse med de som 
beskrivs i årsredovisningen för 2017 
förutom vad som anges nedan. 

 
Från och med 1 januari 2018 tillämpar 
Terranet IFRS 9 Finansiella instrument 
och IFRS 15 Intäkter från avtal med 
kunder. Implementeringen av de nya 
standarderna har inte fått någon effekt 
på koncernens finansiella rapporter. 

 
Från och med 1 januari 2019 kommer 
Terranet att tillämpa IFRS 16, Leasing, 
vilken då ersätter IAS 17, Leasingavtal. 
IFRS 16 innebär för leasetagaren att i 
stort sett samtliga leasingavtal ska 
redovisas i rapporten över finansiell 
ställning. Införandet av IFRS 16 
kommer att öka koncernens 
balansomslutning med ca 4 MSEK. 
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Eget kapital 
Antal aktier uppgick till 24 212 553 
(24 007 837) vid periodens utgång. 
Genomsnittligt antal aktier för kvartalet 
uppgick till 24 212 553 (23 979 033) 
stycken och genomsnittligt antal aktier 
för helåret uppgick till 24 114 401 
(20 490 885). 

 
Det finns två utestående 
teckningsoptionsprogram. Det första 
omfattar 1 194 225 optioner och 
förfaller den 31 oktober 2019. Det 
andra omfattar 214 349 optioner och 
förfaller den 15 juni 2020. För båda 
programmen gäller rätt att teckna 1 B- 
aktie till 18 SEK per aktie. 

Transaktioner med närstående 
Inköp av tjänster har i kvartalet skett 
med totalt 60 TSEK, vilka avser 
fakturor från styrelseordförande Anders 
Rantén. Fakturering från 
styrelsemedlemmar avser 
konsultarbete utöver vad som ingår i 
styrelsearvodet. Motsvarande siffror för 
helåret är 454 TSEK varav 394 TSEK 
för Christian Lagerling och 60 TSEK för 
Anders Rantén. Ledningsfunktioner 
utan anställningsförhållande har totalt 
fakturerat Bolaget 2 832 TSEK. 



 8 

Finansiell översikt 
 
Fjärde kvartalet 
1 oktober 2018 – 31 december 2018 

 

Intäkter 
Intäkterna för kvartalet uppgick till 
1 469 (1 293) TSEK och består av 
ersättning för utvecklingsarbete. 
Ökningen avser främst slutfakturering 
av ett projekt där Terranet nått 
uppnådda leveransmål. 

 
Rörelseresultat 
Aktiverade utvecklingsutgifter uppgick 
till 1 102 (1 902) TSEK där 526 (758) 
TSEK avser aktiverade kostnader för 
egen personal och resterande del 
kostnader för konsulter. 

 
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick 
till -26 872 (-16 090) TSEK. 
I rörelseresultatet ingår nedskrivning 
av utvecklingsprojekt och patent med 
18 849 (818) TSEK. Periodens 
nedskrivning avser aktiverade utgifter 
och patent för tidigare utvecklings- 
projekt som inte ingår i bolagets nya 
affärsfokus. 

 
Övriga externa kostnader har minskat 
med 7 486 TSEK. Den huvudsakliga 
minskningen är hänförligt till lägre 
konsultkostnader med anledning av 
omställningen till endast en 
produktlinje. Denna omställning är 
också anledningen till de reducerade 
aktiveringarna för perioden. 

 
Personalkostnaderna har minskat med 
542 TSEK. Minskningen är hänförlig till 
omställningen enligt ovan vilket också 
avspeglas i lägre aktivering för 
perioden. 

 
Skatt 
Koncernens effektiva skatt uppgick till 
0 (0) procent. Koncernen har 
väsentliga ackumulerade underskotts- 
avdrag, dock redovisas inte någon 
uppskjuten skattefordran avseende 
dessa. 

Periodens nettoresultat 
Periodens nettoresultat uppgick till 
-26 858 (-16 125) TSEK. Resultat per 
aktie före och efter utspädning uppgick 
till -1,11 (-0,67) kronor. 

 
Likviditet och kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till -7 897 
(-10 688) TSEK. Kassautflödet har 
minskat på grund av lägre externa 
kostnader och personalkostnader, 
vilket beskrivs ovan. 

 
Kassaflödet från 
investeringsverksamheten uppgick till 
-1 424 (-2 718) TSEK och består 
till -1 101 TSEK av aktiverade 
utvecklingsutgifter och -323 TSEK av 
aktiverade patentkostnader. 

 
Kassaflödet från finansierings- 
verksamheten uppgick till 0 (825) 
TSEK. 

 
Kvartalets kassaflöde uppgick till 
-9 321 (-12 581) TSEK. 

 
Vid periodens utgång uppgick 
koncernens likvida medel till 11 231 
(62 379) TSEK. 

 
Finansiell ställning 
Soliditeten uppgick till 78 (83,6) 
procent den 31 december 2018 och 
det egna kapitalet uppgick till 22 805 
(81 522) TSEK. Totala tillgångar 
uppgick den 31 december 2018 till 
29 255 (97 566) TSEK. 
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Helåret 
1 januari 2018 – 31 december 2018 

 

Intäkter 
Intäkterna för helåret uppgick till 4 812 
(5 570) TSEK och består i sin helhet av 
ersättning för utvecklingsarbete. 

 
Rörelseresultat 
Aktiverade utvecklingsutgifter uppgår 
till 3 823 (7 162) TSEK där 1 204 
(2 238) TSEK avser aktiverade 
kostnader för egen personal och 
resterande del kostnader för konsulter. 

 
Rörelseresultatet för helåret uppgick till 
-61 717 (-58 641). Inkluderat i 
rörelseresultatet ingår nedskrivning av 
utvecklingsprojekt och patent om 
18 849 (818). Övriga externa 
kostnader har minskat med ca 20 
MSEK för helåret. Förklaring till 
variationerna beskrivs under texterna 
till fjärde kvartalet. 

 
Skatt 
Koncernens effektiva skatt uppgick till 
0 (0) procent. 

 
Periodens nettoresultat 
Periodens nettoresultat uppgick till 
-61 566 (-58 676) TSEK. Resultat per 
aktie före och efter utspädning uppgick 
till -2,55 (-2,86) kronor. 

 
Likviditet och kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till -45 852 
(-53 509) TSEK. 

 
Kassaflödet från investerings- 
verksamheten uppgick till 
-5 296 (-8 687) TSEK och består 
till -3 822 TSEK av aktiverade 
utvecklingsutgifter och -1 474 TSEK av 
aktiverade patentutgifter. 

 
Kassaflödet från finansierings- 
verksamheten uppgick till 
0 (120 176) TSEK där förändringen 
förklaras av de emissioner som skedde 
förra året. Kassaflödet för helåret 
uppgick till -51 148 (57 980) TSEK. 
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Koncernens resultaträkning i 
sammandrag 

 
 
 

(Belopp i TSEK) 

2018 2017 2018 2017 

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

oktober- 
december 

oktober- 
december 

januari- 
december 

januari- 
december 

 
Övriga rörelseintäkter 

 
1 469 

 
1 293 

 
4 812 

 
5 570 

Aktiverat arbete för egen räkning 1 102 1 902 3 823 7 162 

 

Rörelsens kostnader 

    

Övriga externa kostnader -3 953 -11 439 -24 080 -44 519 

Personalkostnader -5 966 -6 508 -24 951 -25 342 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

 
-19 524 

 
-1 338 

 
-21 321 

 
-1 512 

Rörelseresultat -26 872 -16 090 -61 717 -58 641 

 
Finansiella intäkter 

 
14 

 
94 

 
152 

 
94 

Finansiella kostnader 0 -129 -1 -129 

Resultat före skatt -26 858 -16 125 -61 566 -58 676 

 
Skatt på periodens resultat 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Periodens resultat hänförligt till 
moderföretagets aktieägare 

-26 858 -16 125 -61 566 -58 676 

 

Resultat per aktie, kronor 

    

Resultat per aktie före utspädning -1,11 -0,67 -2,55 -2,86 

Resultat per aktie efter utspädning -1,11 -0,67 -2,55 -2,86 

 

Koncernens rapport över 
totalresultat i sammandrag 

 
 

 
 

(Belopp i TSEK) 

 

2018 

 

2017 

 

2018 

 

2017 

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

oktober- 
december 

oktober- 
december 

januari- 
december 

januari- 
december 

 

Periodens resultat 
 

-26 858 
 

-16 125 
 

-61 566 
 

-58 676 

 

Övrigt totalresultat 

 

0 

 

-4 

 

0 

 

-4 

Periodens totalresultat hänförligt till 
moderföretagets aktieägare 

-26 858 -16 129 -61 566 -58 680 
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Koncernens rapport över finansiell 
ställning i sammandrag 
 

 (Belopp i TSEK) 2018-12-31 2017-12-31 

 
TILLGÅNGAR 

  

Anläggningstillgångar 
  

Immateriella tillgångar 
  

Aktiverade utvecklingsutgifter 11 798 26 640 

Patent 2 517 3 724 

Varumärken 110 86 

Materiella tillgångar 
  

Inventarier, arbetsmaskiner och datorer 0 0 

Summa anläggningstillgångar 14 425 30 450 

 
Omsättningstillgångar 

  

Kundfordringar 2 301 1 911 

Övriga fordringar 823 1 843 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 475 983 

Likvida medel 11 231 62 379 

Summa omsättningstillgångar 14 830 67 116 

 
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
29 255 

 
97 566 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

 
Eget kapital 

  

Aktiekapital 24 213 24 008 

Övrigt tillskjutet kapital 284 403 281 759 

Omräkningsreserv -4 -4 

Balanserat resultat -224 241 -165 565 

Periodens resultat -61 566 -58 676 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 22 805 81 522 

 
Långfristiga skulder 

  

Övriga skulder 0 0 

Summa långfristiga skulder 0 0 

 
Kortfristiga skulder 

  

Leverantörsskulder 2 334 7 498 

Övriga skulder 682 3 595 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 434 4 951 

Summa kortfristiga skulder 6 450 16 044 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 255 97 566 
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Koncernens rapport över förändring 
i eget kapital i sammandrag 

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 
 

 2018-12-31 2017-12-31 

Ingående balans 81 522 20 026 

Periodens resultat -61 566 -58 676 

Övrigt totalresultat 0 -4 

Nyemission 2 849 128 879 

Emissionsutgifter 0 -9 302 

Erhållna optionspremier 0 599 

Utgående balans 22 805 81 522 

 
 

 

Koncernens rapport över 
kassaflöden i sammandrag 

 

 
 

 
(Belopp i TSEK) 

2018 2017 2018 2017 

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

oktober- 
december 

oktober- 
december 

januari- 
december 

januari- 
december 

 
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 

    

Rörelseresultat -26 872 -16 090 -61 717 -58 641 

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet: 

    

Avskrivningar och nedskrivningar 19 524 1 338 21 321 1 512 

Erhållen ränta 14 94 152 94 

Erlagd ränta 0 -129 -1 -129 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 334 -14 787 -40 245 -57 164 

före förändringar av rörelsekapital     

Förändringar i rörelsekapital 
    

Förändring av rörelsefordringar 759 741 1 138 -1 849 

Förändring av rörelseskulder -1 322 3 358 -6 745 5 504 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -7 897 -10 688 -45 852 -53 509 

Investeringsverksamheten 
    

Aktivering av utvecklingsutgifter -1 101 -1 902 -3 822 -7 162 

Aktivering av patent och varumärken -323 -816 -1 474 -1 525 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 424 -2 718 -5 296 -8 687 

Finansieringsverksamheten 
    

Nyemission 0 825 0 128 879 

Emissionsutgifter 0 0 0 -9 302 

Erhållna optionspremier 0 0 0 599 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 825 0 120 176 

Periodens kassaflöde -9 321 -12 581 -51 148 57 980 

Likvida medel vid periodens början 20 552 74 960 62 379 4 399 

Likvida medel vid periodens slut 11 231 62 379 11 231 62 379 
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Moderföretagets resultaträkning i 
sammandrag 

 
 

 
(Belopp i TSEK) 

2018 2017 2018 2017 

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

oktober- 
december 

oktober- 
december 

januari- 
december 

januari- 
december 

 
Övriga rörelseintäkter 

 
0 

 
0 

 
0 

 
9 124 

Rörelsens kostnader 
    

Övriga externa kostnader -169 -331 -835 -1 965 

Rörelseresultat -169 -331 -835 7 159 

Finansiella intäkter 14 94 152 94 

Nedskrivning av aktier i dotterföretag -100 109 0 -226 500 0 

Övriga finansiella kostnader 0 -129 -1 -129 

Summa finansiella poster -100 095 -35 -226 349 -35 

Lämnat koncernbidrag 0 -6 186 0 -6 186 

Periodens resultat före skatt -100 264 -6 552 -227 184 938 

Skatt på periodens resultat 0 0 0 0 

Periodens resultat -100 264 -6 552 -227 184 938 

 
 

Moderföretagets rapport över 
totalresultat i sammandrag 

 
 

 
 

 
(Belopp i TSEK) 

2018 2017 2018 2017 

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

oktober- 

december 

oktober- 

december 

januari- 

december 

januari- 

december 

 
Periodens resultat 

 
-100 264 

 
-6 552 

 
-227 184 

 
938 

Övrigt totalresultat 0 0 0 0 

Periodens totalresultat -100 264 -6 552 -227 184 938 
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Moderföretagets balansräkning i 
sammandrag 

 
(Belopp i TSEK) 2018-12-31 2017-12-31 

 
TILLGÅNGAR 

 
 
 

 
80 072 

 
 
 

 
263 730 

Finansiella anläggningstillgångar 

Andelar i koncernföretag 

Summa anläggningstillgångar 80 072 263 730 

 
Omsättningstillgångar 

  

Fordringar hos koncernföretag 0 64 

Övriga fordringar 32 46 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 44 43 

 
KASSA OCH BANK 

 
10 417 

 
60 258 

 

Summa omsättningstillgångar 

 

10 493 

 

60 411 

 

Summa tillgångar 

 

90 565 

 

324 141 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

  

 
Eget kapital 

  

Bundet eget kapital 
  

Aktiekapital 24 213 24 008 

 
Fritt eget kapital 

  

Överkursfond 284 403 281 759 

Balanserat resultat 8 995 8 057 

Periodens resultat -227 184 938 

 

Summa eget kapital 

 

90 427 

 

314 762 

 
Långfristiga skulder 

  

Övriga skulder 0 0 

Summa långfristiga skulder 0 0 

Kortfristiga skulder 
  

Leverantörsskulder 14 40 

Skulder till koncernföretag 94 6 286 

Övriga kortfristiga skulder 0 2 869 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 30 184 

Summa kortfristiga skulder 138 9 379 

 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 
90 565 

 
324 141 
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Finansiella nyckeltal 
 

 
(Belopp i TSEK om ej annat 

anges) 

 

2018 

 

2017 

 

2018 

 

2017 

3 mån 3 mån 12 mån 12 mån 

oktober- 
december 

oktober- 
december 

januari- 
december 

januari- 
december 

 
Resultat per aktie före utspädning 

(SEK) 

 
 

-1,11 

 
 

-0,67 

 
 

-2,55 

 
 

-2,86 

Resultat per aktie efter 
utspädning (SEK) 

 
-1,11 

 
-0,67 

 
-2,55 

 
-2,86 

Antal aktier på balansdagen före 

utspädning 

 
24 212 553 

 
24 007 837 

 
24 212 553 

 
24 007 837 

Antal aktier på balansdagen efter 
utspädning 

 
24 212 553 

 
24 007 837 

 
24 212 553 

 
24 007 837 

Genomsnittligt antal aktier före 

utspädning 

 
24 212 553 

 
23 979 033 

 
24 114 401 

 
20 490 885 

Genomsnittligt antal aktier efter 
utspädning 

 

24 212 553 

 

23 979 033 

 

24 114 401 

 

20 490 885 

Soliditet (%) 
 

78 % 

 

83,6% 

 

78 % 

 

83,6% 

Rörelseresultat 
 

-26 872 
 

-16 125 
 

-61 717 
 

-58 641 

EBITDA 
 

-7 348 
 

-14 752 
 

-40 396 
 

-57 129 

 
Definitioner 

 

 

Resultat per aktie före utspädning Periodens resultat efter skatt hänförligt till 

moderbolagets aktieägare dividerat med det vägda 

genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden 

Resultat per aktie efter utspädning Periodens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets 

aktieägare dividerat med det vägda genomsnittliga antalet 

utestående aktier under perioden med tillägg för aktier som 

tillkommer om samtliga potentiella aktier, som ger upphov 
till utspädning, konverteras till aktier. Är resultatet negativt 

tas inte hänsyn till utspädningseffekten då detta skulle 

innebära att resultatet per aktie förbättras. Endast de 

optionsprogram vars emissionskurs understiger periodens 
genomsnittliga börskurs kan leda till en utspädningseffekt. 

Antal aktier efter utspädning Endast de optionsprogram vars emissionskurs 

understiger balansdagens börskurs/periodens 
genomsnittliga börskurs kan leda till en 

utspädningseffekt. 

Soliditet Eget kapital vid periodens slut i procent av totala 
tillgångar vid periodens slut 

Rörelseresultat (EBIT) Resultat före finansiella poster och skatt 

EBITDA Rörelseresultat (EBIT) före avskrivningar på materiella 

och immateriella tillgångar 
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Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av 

moderföretagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga 

risker och osäkerhetsfaktorer som moderföretaget och de företag som ingår i koncernen står inför. 

 

Lund den 28 februari 2019 

 

 
Anders Rantén Pär-Olof Johannesson 

Styrelseordförande Styrelseledamot och VD 

 

 
Michel Roig Conny Larsson 

Styrelseledamot Styrelseledamot 

 

 
Lars Novak 

Styrelseledamot 

 

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer. 

 

För ytterligare information kontakta: 

 

Pär-Olof Johannesson 

CEO 
+46 70 332 32 62 

 

Mattias Larsson 

CFO 
+46 72 709 56 01 

 

Bolagets Certified Adviser är: 

FNCA Sweden AB 

+46 8 528 00 399 

info@fnca.se 

 

 
Kalendarium: 

 

Delårsrapport januari-mars 16 maj 2019 
Årsstämma 17 maj 2019 

Delårsrapport januari-juni 22 augusti 2019 

Delårsrapport januari-september 14 november 2019 

 

Årsredovisningen för 2018 beräknas finnas tillgänglig från och med den 15 april både på bolagets 
hemsida samt på bolagets huvudkontor i Lund. 

Vänligen kontakta styrelsens ordförande Anders Rantén, andersranten@hotmail.com, med 

eventuella synpunkter på val av styrelseledamöter inför årsstämman 

 

Denna information är sådan information som TerraNet Holding AB (publ) är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 

ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari kl 8.30 CET. 

mailto:andersranten@hotmail.com
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