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Andra kvartalet
1 april – 30 juni 2017

Delårsperioden
1 januari – 30 juni 2017

•

Intäkterna steg till 2 203 (0) TSEK

•

Intäkterna steg till 2 632 (774) TSEK

•

Rörelseresultat uppgick till -16 642
(-5 517) TSEK

•

Rörelseresultat uppgick till -29 073
(- 9 919) TSEK

•

Periodens resultat uppgick till -16 642
(-5 517) TSEK

•

Periodens resultat uppgick till -29 073
(-9 919) TSEK

•

Kassaflödet från den löpande
verksamheten uppgick till -16 893
(-9 458) TSEK

•

Kassaflödet från den löpande
verksamheten uppgick till -25 433
(-14 258) TSEK

•

Koncernens likvida medel uppgick till
92 867 (4 399) TSEK

•

Koncernens likvida medel uppgick till
92 867 (4 399) TSEK

•

Resultat per aktie före och efter
utspädning uppgick till -0,87 (-0,56)
kr.

•

Resultat per aktie före och efter
utspädning uppgick till –1,71 (-1,01)
kr.

Väsentliga händelser under perioden
•

•

Moderbolaget noterade B-aktien på
Nasdaq First North Premier den 30
maj. I samband med noteringen
gjordes en nyemission som var
kraftigt övertecknad och har medfört
över 5 000 nya aktieägare. Antalet
aktier har genom nyemissionen ökat
med 7 700 000 stycken och tillfört
bolaget ca 100 MSEK före
emissionskostnader.
Under våren 2017 har TerraNet
levererat ett antal banbrytande
resultat inom loppet av några
månader. Resultaten som har
levererats till kund, innebär inte
färdiga produkter men är ”proof of
concept” som kan industrialiseras i
nästa fas:
1. Relativ positionering utan
uppkoppling eller basstation med
en noggrannhet ner till 1-2
meter.
2. Kommunikation av
trafiksäkerhetsmeddelanden med
hög kvalitet via Mesh multihop
genom snabbrörliga noder, t ex
bilar.

3. Streaming av HD Video i upp till 4
multihop med en räckvidd på 900
meter/hopp.
4. Full duplex audio kommunikation
med multihop mellan 8-12 noder.
•

TerraNet har mottagit en order under
pågående utvecklingsprogram mot
kund som innebär att testköra bilar
innehållande TerraNets applikationer
för bil-till-bil kommunikation (V2V) i
verklig trafikmiljö. Orden innebär
också för TerraNet att optimera den
kommande nätverksstandarden inom
mobilkommunikation, 5G och LTE-V
med TerraNets algoritmer inom V2V
för att förmedla data och säkerhetsmeddelande mellan bilar i offlineläge. Ordern, med ett värde av ca 1
miljon kronor, avser ett delvis utökat
uppdrag inom pågående
industrialiseringsprojekt omfattande
framtagandet av en sensorbaserad
mjukvara inom området aktiv
trafiksäkerhet och att genomföra
tester i bilar i verkliga
trafiksituationer av den utvecklade
mjukvaran som med avancerad
dataanalys ger bilen självkontroll.
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VD:s kommentarer
inom aktiv säkerhet för bil-till-bil
kommunikation som lanseras och licensieras
på volymmarknaden om två år. Ett annat
viktigt referensaffär för bolaget är med en
global marknadsledare av skyddsutrustning i
bullriga miljöer med systemintegration av
TerraNets mjukvara. Mot slutet av 2017
kommer mjukvaran att vidareförädlas för
successiv lansering och licensiering inom en
horisont av 12-15 månader.

VD Pär-Olof Johannesson

Första halvåret 2017 har inneburit fortsatt
viktiga genombrott för TerraNet på en rad
tillväxtmarknader inom affärsområdena för
industriella mjukvarulösningar och mobila
multimediatjänster. Introduktionen på
Nasdaq First North Premier den 30 maj i år är
i sig en milstolpe och emissionslikviden
möjliggör för TerraNet att offensivt
intensifiera uppskalning av både sälj- och
leveransförmåga för att säkra
marknadsandelar globalt. Det ger oss också
utrymmet för fortsatta investeringar i FoU i
syfte att ligga kvar i framkant och ta fram
standardbrytande patent inom nya
generationens nät-och systemmjukvara.
Våra pågående kommersiella kundprojekt har
framskridit väl med uppnådda leveransmål
och hög kundnöjdhet. Bolagets
innovationsprocess är väsentligen kundstyrd
och bolaget fakturerar utvecklingsbidrag för
varje prototyp- och produktprojekt. Vi ser en
signifikant potential när det gäller framtida
licensintäkter för varje leveransprogram. Med
dessa referensinstallationer har bolaget också
expanderat pipeline med nya projekt hos
befintliga och nya kunder. TerraNets
pågående kundleveranser och produktprojekt
har var och en potential att inbringa
licensensintäkter i ett spann mellan 25-150
miljoner kronor vid full penetration.
Ett av bolagets nyckelkontrakt gäller
systemintegration i offlinekänsliga sensorer

I första kvartalet satte bolaget upp en
testmiljö hos Orange vid ett av deras
utvecklingscentra i Warszawa för att verifiera
TerraNets mjukvara för delning av
överskottsgigabytes. Utfallet har varit positivt
och diskussioner har inletts om ett fördjupat
marknadssamarbete. I början av andra
kvartalet lanserades en första betaversion av
appen Toneflix för streaming av högupplöst
video i Indien. Vi har iterativt funktionsprovat
tjänsten fortlöpande i nya versioner, och
lanseringen har rönt stort externt intresse
med flera nya potentiella partnerinitiativ som
diskuteras med ledande
multimediadistributörer i Indien.
Planenliga investeringar gällande
rekryteringar, lanseringar och etableringar
belastar rörelsemarginal och kassaflöden i
denna fas med ett negativt EBIDTA resultat –
29 MSEK för första halvåret.
Inom affärsområdet Industrial IoT finns en
stark global efterfrågan och bolaget har
under första halvåret inlett förhandlingar med
nya ledande OEM-tillverkare inom såväl
automotive, verkstads- som
försvarsindustrin. Särskilt gäller det
offlinemjukvara för effektivisering av
serviceprocessen för produktionsstörningar,
samt erbjudanden för övervakning inom
koncepten för både smarta hem och smarta
nät. Bolaget adresserar en starkt växande
trend inom affärsområdet Consumer IoT med
självlärande algoritmer (artificiell intelligens)
där abonnenterna har tillgång till
offlinedistribution av data-, musik- och film.
Detta gäller också nätoberoende, smarta och
krypterade betaltransaktioner som är en
viktig tillväxtmarknad. Det är framförallt de
ledande internetoperatörerna i Kina och
multimediadistributörer i Indien som driver
denna trend, var och en med
användarregister på en halv miljard
abonnenter och signifikanta
transaktionsvolymer. TerraNet är med sin
produktportfölj och samarbete med
Qualcomm väl positionerat att adressera
dessa marknader lokalt.
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Sammantaget ser vi en positiv utveckling på
marknaden. Bolaget fortsätter sitt
systematiska fokus att bygga upp sälj, agentoch distributionsnätverk, FoU- och

leveransorganisation för att matcha
prioriterade investeringar inom respektive
affärsområde.

Pär-Olof Johannesson
VD
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Om TerraNet
Kommunikation oberoende av uppkoppling
TerraNet har utvecklat en unik patenterad mjukvaruplattform som möjliggör intelligent maskin-tillmaskin-kommunikation och strömning av data inklusive bandbreddskrävande HD-media helt
oberoende av mobilnät eller andra hotspot-beroende nätverk.

Affärsidé
Intäkterna består hittills av ersättning för
utvecklingsarbete från kunder inom områden
som bedöms intressanta för framtida
volymintäkter. TerraNets affärsidé är att ingå
strategiska partnerskap och leverera
kommersiella kundprojekt. TerraNet siktar på
att få framtida licens- och/eller
royaltyintäkter från dessa kunder samt avgift
per nedladdad applikation och transaktion.

Målsättning
TerraNets målsättning är att Bolagets
awareness connectivity mjukvara ska finnas
integrerad i 500 miljoner enheter och
applikationer inom tre till fem år.

Vision
TerraNets vision är att bli ledande leverantör
av mjukvara för intelligent kommunikation
mellan enheter.

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 varit initiativtagare till och har
byggt sin mjukvaruplattform kring.
Standarden Wi-Fi AwareTM som antogs 2015
av Wi-Fi Alliance lanseras successivt av
mobil- och mikrochiptillverkare under 2017.
Baserat på denna plattform utvecklar vi unika
lösningar för våra kunder och potentiella
kunder, bland annat mikrochiptillverkare,
OEM-leverantörer inom fordons- och
tillverkningsindustrin, globala nätoperatörer,
multimediadistributörer, och
mobiltelefontillverkare. Vi bedriver
verksamheten inom två affärsområden;
Industrial IoT samt Consumer IoT.

Affärsområde Consumer IoT

Inom Consumer IoT återfinns nischprodukter
som riktar sig direkt till konsumentledet,
däribland smarta hem och media streaming.
Affärsområdet innehåller tjänsten GriDD som
möjliggör handel och utbyte av
överskottsdata direkt mellan abonnenter.
Den innehåller även tjänsten MeshMedia som
är en mobilapplikation som möjliggör
strömning av video i full HD och äkta 5.1kanaligt surroundljud mellan två eller flera
mobila enheter utan uppkoppling mot Wi-Fi
eller 3G/LTE. Bolagets teknologi levereras
även till globala mikrochip tillverkare. När
teknologin implementeras i mikrochip kan
enheter dela data med varandra.

Affärsområde Industrial IoT

Inom Industrial IoT utvecklas och levereras
lösningar inom Automotive, Rescue-DefenseSafety och Industry 4.0. Utvecklingen sker
bland annat med marknadsledare inom
respektive område. Lösningarna innebär
uppkopplingsfri överföring av röst, video,
data och lägesbestämning, både inom- och
utomhus. Under våren 2017 levererades
dessa lösningar med hittills banbrytande
resultat. Aktiv trafiksäkerhet, självkörande
bilar, personlig skyddsutrustning och
prestanda monitorering i industrin är de
inriktningar Terranet satsar på.

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

Kvartalets kassaflöde uppgick till 73 609 (2
061) TSEK.

Andra kvartalet

Vid periodens utgång uppgick koncernens
likvida medel till 92 867 (4 399) TSEK.

Intäkter
Intäkterna för kvartalet uppgick till 2 203
(0) TSEK och består av ersättning från
utvecklingsarbete.

Finansiell ställning
Soliditeten uppgick till 86,9 (65,0) procent
den 30 juni 2017 och det egna kapitalet till
110 258 (20 026) TSEK. Totala tillgångar
uppgick den 30 juni 2017 till 126 849 (30
566) TSEK.

1 april 2017 – 30 juni 2017

Rörelseresultat
Aktiverade utvecklingsutgifter uppgår till
1 874 (1 658) TSEK där 430 (311) TSEK
avser aktiverade kostnader för egen personal
och resterande del kostnader för konsulter.
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -16
642 (-5 517) TSEK, vilket är en minskning
med 11 125 TSEK jämfört med andra
kvartalet föregående år. Förändringen
kommer till 6 651 TSEK från ökade
personalkostnader och till 2 930 TSEK från
ökade konsultkostnader. De ökade
kostnaderna enligt plan beror på att
verksamheten gått från att enbart vara
utvecklande till upprampning av
utvecklingsarbetet samt att även arbeta med
kommersialisering.
Skatt
Koncernens effektiva skatt uppgick till 0 (0)
procent. Koncernen har väsentliga
ackumulerade underskottsavdrag, dock
redovisas inte någon uppskjuten
skattefordran avseende dessa.
Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till -16 642
(-5 517) TSEK. Resultat per aktie före och
efter utspädning uppgick till -0,87 (-0,56)
kronor.
Likviditet och kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till -16 893 (-9 458) TSEK.
Kassaflödet från investeringsverksamheten
uppgick till -2 260 (-1 658) TSEK och består
till – 1874 TSEK av aktiverade
utvecklingsutgifter och -386 TSEK av
aktiverade patentkostnader.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgick till 92 762 (13 177) TSEK. Det avser
till 553 TSEK det optionsprogram som
lanserats under våren, och resterande del
avser nyemissionen i samband med
noteringen på Nasdaq First North Premier om
100 100 TSEK med avdrag för
emissionsutgifter uppgående till 7 891 TSEK.

Delårsperioden

1 januari – 30 juni 2017
Intäkter
Intäkterna för delårsperioden uppgick till 2
632 (774) TSEK och består av ersättning från
utvecklingsarbete.
Rörelseresultat
Aktiverade utvecklingsutgifter uppgår till 4
934 (2 594) TSEK där 1 314 (622) TSEK
avser aktiverade kostnader för egen personal
och resterande del kostnader för konsulter.
Rörelseresultatet för delårsperioden uppgick
till -29 073 (-9 919) TSEK, vilket är en
minskning med -19 154 TSEK jämfört med
delårsperioden föregående år.
Förändringen kommer till 10 095 TSEK från
ökade personalkostnader och till 6 427 TSEK
från ökade konsultkostnader. De ökade
kostnaderna enligt plan beror, liksom i
kvartalet, på att verksamheten gått från att
enbart vara utvecklande till upprampning av
utvecklingsarbetet samt att även arbeta med
kommersialisering.
Skatt
Koncernens effektiva skatt för delårsperioden
uppgick till 0 (0) procent.
Periodens resultat
Resultatet för delårsperioden uppgick till -29
073 (-9 919) TSEK. Resultat per aktie före
och efter utspädning uppgick till -1,71 (1,01) kronor.
Likviditet och kassaflöde
Kassaflödet från den löpande verksamheten
uppgick till -25 433 (-14 258) TSEK.
Kassaflödet från investeringsverksamheten
uppgick till -5 404 (-2 594) TSEK och består
till – 4 934 TSEK av aktiverade
utvecklingsutgifter och -470 TSEK av
aktiverade patentkostnader.
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Kassaflödet från finansieringsverksamheten
uppgick till 119 305 (16 908) TSEK. Det
avser till 553 TSEK det optionsprogram som
lanserats under våren, och resterande del
avser nyemissionen i samband med
noteringen på Nasdaq First North Premier om
100 100 TSEK samt de nyemissioner som
skett under årets första kvartal uppgående till
27 954 TSEK med avdrag för

emissionsutgifter uppgående till totalt 9 302
TSEK.
Kassaflödet för delårsperioden uppgick till 88
468 (56) TSEK.
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Segmentsinformation
Koncernens affärsområden, Consumer IoT och Industrial IoT, utgör grunden för koncernens interna
rapporteringsstruktur och granskas av ledningen för fördelning av resurser och utvärdera resultat i
koncernen. De kostnader som inte bedöms kunna allokeras ut på segmenten kategoriseras som
Koncerngemensamt och elimineringar. Exempel på dessa kostnader är sådan som härrör sig från
finansieringen av verksamheten och kostnader för börsnotering.
Segmentsredovisningen i delårsrapporten är baserad på den omorganisation av verksamheten som
annonserades i juli 2017. Under 2015 och 2016 fanns endast en verksamhetsgren, utveckling av
teknologi för mobil kommunikation, och därmed fanns endast ett rörelseresultat som rapporterades
till högste verkställande beslutsfattaren.
Koncernens redovisning för 2016 var inte uppsatt på ett sådant sätt att jämförelsetal för de nya
rörelsesegmenten, Consumer IoT och Industrial IoT har varit möjliga att ta fram.
Segmentens EBITDA motsvaras av rörelseresultat exklusive av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella tillgångar. EBITDA är det resultatmått som rapporteras till högste verkställande
beslutsfattare som underlag för fördelning av resurser och bedömning av segmentens resultat.

2017-04-01

2017-01-01

2017-06-30

2017-06-30

155

155

Segment Consumer IoT
Intäkter från externa kunder
Aktiverade utvecklingsutgifter

1 229

3 465

-9 154

-16 966

2 048

2 477

645

1 469

-6 167

-10 727

0

0

-1 263

-1 264

Koncern totalt
Intäkter från externa kunder

2 203

2 632

Aktiverade utvecklingsutgifter

1 874

4 934

-16 584

-28 957

EBITDA
Segment Industrial IoT
Intäkter från externa kunder
Aktiverade utvecklingsutgifter
EBITDA
Koncerngemensamt och elimineringar
Intäkter från externa kunder
EBITDA

EBITDA
Avskrivningar och nedskrivningar
Rörelseresultat

-58

-116

-16 642

-29 073
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Händelser efter balansdagen

Moderföretaget

I juli presenterades TerraNets nya
organisation som innebär ökat kund- och
marknadsfokus där verksamheten indelas i
affärsområdena Consumer IoT och Industrial
IoT. Några viktiga nyckelrekryteringar har
gjorts i Christian Lönne, VP Consumer IoT,
samt Christina Björnström, VP Marketing and
Investor Relations.

Moderbolagets verksamhet består av
ägarförvaltning och finansiering och bedriver
ingen operativ verksamhet varför i övrigt
hänvisas till uppgifter för koncernen.

TerraNet har fått ett antal nya samarbeten
och kundorder. En initial order från Alfa Laval
med ett värde om 400 TSEK med målet att
designa kommersiella tillämpningsområden,
ta fram hård- och mjukvarodemos samt
bygga kundfall för Alfa Laval. Ett
samarbetsavtal med försvarsindustrikoncern
att leverera anpassad testutrustning för
vidare utforskning av användningsområden
samt att optimera TerraNets patenterade
algoritmer för strömning av data och video
utanför nätet. Ordern har ett värde om 425
TSEK med option på ytterligare leveranser
upp till 1 MSEK. TerraNet har också slutit
avtal med Orange Labs med ett initialt
ordervärde om 300 TSEK för att anpassa och
utföra gemensamma tester av en tjänst för
delning av mobildata baserad på GriDD,
TerraNets patenterade teknologi för delning
av mobildata.

TerraNet Holding AB noterade B-aktien på
Nasdaq First North Premier den 30 maj.
Antalet aktier har genom nyemissionen ökat
med 7 700 000 stycken och tillfört bolaget
100 100 TSEK före emissionskostnader.
Emissionskostnaderna uppgick under
perioden till 7 891 TSEK och har redovisats
mot eget kapital. Utöver dessa finns
ytterligare kostnader som tagits direkt i
resultaträkningen som avser noteringen.
Intäkterna i kvartalet består av koncernintern
vidarefakturering till TerraNet AB avseende
finansieringskostnader i samband med
noteringen och nyemissionen under perioden.
Under årets första kvartal genomfördes
nyemissioner uppgående till 27 954 TSEK
med avdrag för emissionsutgifter om 1 411
TSEK.
Moderbolaget har under perioden lämnat ett
aktieägartillskott till TerraNet AB uppgående
till 32 070 TSEK vilket ökat värdet på andelar
i koncernföretag.

Volkswagen har meddelat att man beslutat
att sätta in IEEEs standard för trådlös
kommunikation, 802.11p, som möjliggör
kommunikation med låg fördröjning mellan
bilar. Det är mycket positivt att bilindustrin
börjar sätta ner foten när det gäller teknikval
inför kommande generationer av bilar och att
detta val faller på det område som TerraNets
teknologi stödjer.

Personal
Antalet anställda i koncernen per den 30 juni
2017 uppgick till 18 (7). Tillfälligt anställda
och föräldralediga har exkluderats.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns
beskrivna i bolagets årsredovisning för 2016.
Inga händelser av väsentlig betydelse har
inträffat under årets första sex månader som
påverkar eller förändrar dessa beskrivningar
av koncernens risker.
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Finansiella nyckeltal

(Belopp i TSEK om ej annat anges)

Resultat per aktie före utspädning (SEK)
Resultat per aktie efter utspädning
(SEK)
Soliditet (%)
Rörelseresultat
EBITDA

2017
3 mån
apriljuni

2016
3 mån
apriljuni

2017
6 mån
januarijuni

2016
6 mån
januarijuni

2016
12 mån
januaridecember

-0,87

-0,56

-1,71

-1,01

-3,34

-0,87
86,9%
-16 642
-16 584

-0,56
81,1%
-5 517
-5 460

-1,71
86,9%
-29 073
-28 957

-1,01
81,1%
-9 919
-9 806

-3,34
65,0%
-37 577
-25 029

Definitioner
Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning

Soliditet
Rörelseresultat (EBIT)
EBITDA

Periodens resultat efter skatt hänförligt till moderbolagets
aktieägare dividerat med det vägda genomsnittliga antalet
utestående aktier under perioden
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. Endast de optionsprogram vars
emissionskurs understiger periodens genomsnittliga börskurs kan
leda till en utspädningseffekt.
Eget kapital vid periodens slut i procent av totala tillgångar vid
periodens slut
Resultat före finansiella poster och skatt
Rörelseresultat (EBIT) före avskrivningar på materiella och
immateriella tillgångar
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Koncernens resultaträkning i sammandrag

(Belopp i TSEK)

2017
3 mån
april-juni

2016
3 mån
april-juni

2017
6 mån
januarijuni

2016
6 mån
januarijuni

2016
12 mån
januaridecember

Övriga rörelseintäkter

2 203

0

2 632

774

2 669

Aktiverat arbete för egen räkning

1 874

1 658

4 934

2 594

5 066

-12 386

-5 494

-22 666

-9 412

-24 682

-8 275

-1 624

-13 857

-3 762

-8 082

-58
-16 642

-57
-5 517

-116
-29 073

-113
-9 919

-12 548
-37 577

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Rörelseresultat
Finansiella intäkter

0

0

0

0

0

Finansiella kostnader

0

0

0

0

0

-9 919

-37 577

Resultat före skatt
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat hänförligt till
moderföretagets aktieägare

-16 642

-5 517

-29 073

0

0

0

0

0

-16 642

-5 517

-29 073

-9 919

-37 577

Resultat per aktie, kronor
Resultat per aktie före utspädning

-0,87

-0,56

-1,71

-1,01

-3,34

Resultat per aktie efter utspädning

-0,87

-0,56

-1,71

-1,01

-3,34

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag

(Belopp i TSEK)

Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat hänförligt till
moderföretagets aktieägare

2017

2016

2017

2016

2016

3 mån

3 mån

6 mån

6 mån

12 mån

april-juni

april-juni

januarijuni

januari-juni

januaridecember

-16 642

-5 517

-29 073

-9 919

-37 577

0

0

0

0

0

-16 642

-5 517

-29 073

-9 919

-37 577
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag
(Belopp i TSEK)

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

2017-06-30

2016-06-30

2016-12-31

25 678
2 868
17

30 581
2 138
0

20 744
2 530
0

0

13

0

28 563

32 732

23 274

440
927
052
867

0
1 130
276
5 240

1 396
870
626
4 399

98 286

6 646

7 292

126 849

39 378

30 566

1
2
1
92

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserat resultat
Periodens resultat
Eget kapital hänförligt till
moderföretagets aktieägare

23
280
-165
-29

958
938
565
073

11
158
-127
-9

837
023
988
919

13
171
-127
-37

780
811
988
577

110 258

31 953

20 026

Långfristiga skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

2 740
2 740

2 740
2 740

2 740
2 740

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

9 604
1 239
3 008

3 377
248
1 060

5 909
324
1 567

13 851

4 685

7 800

126 849

39 378

30 566

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag
Hänförligt till moderföretagets aktieägare

Ingående balans
Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Nyemission
Emissionsutgifter
Erhållna optionspremier
Utgående balans

2017-06-30
20 026
-29 073
0
128 054
-9 302
553

2016-06-30
24 964
-9 919
0
16 908
0
0

2016-12-31
24 805
-37 577
0
35 122
-2 324
0

110 258

31 953

20 026
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag
2017
3 mån
april-juni

2016
3 mån
april-juni

2017
6 mån
januari- juni

2016
6 mån
januari- juni

2016
12 mån
januaridecember

-16 642

-5 517

-29 073

-9 919

-37 577

58

57

116

113

12 548

-16 584

-5 460

-28 957

-9 806

-25 029

-2 443
2 134

-33
-3 965

-2 527
6 051

168
-4 620

-1 318
4 030

-16 893

-9 458

-25 433

-14 258

-22 317

-1 874
-386

-1 658
0

-4 934
-470

-2 594
0

-5 066
-505

-2 260

-1 658

-5 404

-2 594

-5 571

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionsutgifter
Erhållna optionspremier

100 100
-7 891
553

13 177
0
0

128 054
-9 302
553

16 908
0
0

29 427
-2 324
0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

92 762

13 177

119 305

16 908

27 102

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början

73 609
19 258

2 061
3 179

88 468
4 399

56
5 184

-786
5 184

Likvida medel vid periodens slut

92 867

5 240

92 867

5 240

4 399

(Belopp i TSEK)

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i
kassaflödet:
Avskrivningar och nedskrivningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Förändringar i rörelsekapital
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Aktivering av utvecklingsutgifter
Aktivering av patent och varumärken
Kassaflöde från investeringsverksamheten
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Moderföretagets resultaträkning i sammandrag
2017
3 mån
april– juni

2016
3 mån
april– juni

2017
6 mån
januari–
juni

2016
6 mån
januari–
juni

2016
12 mån
januari–
december

9 124

0

9 124

0

0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-1 263

-1

-1 264

-1

-57

Rörelseresultat

7 861

-1

7 860

-1

-57

0

0

0

0

0

Periodens resultat före skatt
Skatt på periodens resultat

7 861
0

-1
0

7 860
0

-1
0

-57
0

Periodens resultat

7 861

-1

7 860

-1

-57

(Belopp i TSEK)

Övriga rörelseintäkter

Summa finansiella poster

Moderföretagets rapport över totalresultat i sammandrag

(Belopp i TSEK)

Periodens resultat
Övrigt totalresultat
Periodens totalresultat

2017

2016

2017

2016

3 mån

3 mån

6 mån

6 mån

12 mån

april– juni

april– juni

januari–
juni

januari–
juni

januari–
december

7 861

-1

7 860

-1

-57

0

0

0

0

0

7 861

-1

7 860

-1

-57
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2016

Moderföretagets balansräkning i sammandrag
(Belopp i TSEK)

2017-06-30

2016-06-30

2016-12-31

TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

224 739

176 669

192 669

Summa anläggningstillgångar

224 739

176 669

192 669

9 697
196
61

0
0
0

0
0
0

89 901

4 145

3 830

99 855

4 145

3 830

324 594

180 814

196 499

Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
KASSA OCH BANK
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
BUNDET EGET KAPITAL
Aktiekapital

23 958

11 837

13 780

Pågående nyemission

0

587

149

FRITT EGET KAPITAL
Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat

280 938
8 057
7 860

157 437
8 114
-1

171 660
8 114
-57

320 813

177 974

193 646

2 740
2 740

2 740
2 740

2 740
2 740

177
806
4
54

0
100
0
0

0
100
0
13

1 041

100

113

324 594

180 814

196 499

Summa eget kapital
LÅNGFRISTIGA SKULDER
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter till den finansiella
rapporten
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).

2. 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”. Moderbolagets finansiella
rapporter är upprättade i enlighet med
Årsredovisningslagen och RFR 2, ”
Redovisning för juridiska personer”.
Moderbolaget tillämpar genom detta samma
redovisningsprinciper som koncernen där så
är tillämpligt.

Vid extra bolagsstämma den 25 oktober 2016
beslutades om ett aktierelaterat
incitamentsprogram för styrelse och ledande
befattningshavare i form av emission av
högst 1 531 056 teckningsoptioner. Utav
dessa har 1 332 021 tecknats. Varje
teckningsoption medför rätt att teckna 1
aktie till en teckningskurs om 18 kronor per
aktie. Det verkliga värdet av
teckningsoptionerna vid tilldelningstidpunkten
har fastställts med hjälp av Black-Scholes
värderingsmodell.

4. Transaktioner med närstående
Inköp av tjänster från styrelseledamöter har i
kvartalet skett med totalt 1 115 TSEK varav
462 TSEK från styrelsens ordförande Christer
Lagerling, från tidigare styrelseledamöterna
Sami-Matti Niemi med 67 TSEK och Gajinder
Vij med 27 TSEK. Ledningsfunktioner utan
anställningsförhållande har fakturerat Bolaget
med 559 TSEK. Motsvarande siffror för hela
delårsperioden är totalt 2 432 TSEK varav
724 TSEK för Christer Lagerling, 256 TSEK
för Sami-Matti Niemi och 122 TSEK för
Gajinder Vij. Ledningsfunktioner utan
anställningsförhållande har fakturerat Bolaget
med 1 330 TSEK.

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 2016. Nya standarder
och tolkningar som trätt i kraft den 1 januari
2017 har inte medfört någon effekt på
koncernens eller moderbolagets finansiella
rapporter för delårsperioden.

3. Eget kapital
Antal aktier uppgick till 23 957 837 (13 779
503) aktier vid periodens utgång.
Genomsnittligt antal aktier för kvartalet
uppgick till 19 050 145 (9 863 437) stycken
och genomsnittliga antal aktier för
delårsperioden uppgick till 16 955 697
(9 832 761) stycken.
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5. Verkligt värde finansiella instrument
Alla belopp TSEK
Finansiella tillgångar
Lånefordringar och kundfordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Likvida medel
Finansiella tillgångar
Finansiella skulder
Övriga finansiella skulder
Räntebärande skulder (långfristiga)
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Finansiella skulder

2017-06-30

2016-06-30

2016-12-31

1 440
2 927
92 867

0
1 130
5 240

1 396
870
4 399

97 234

6 370

6 665

2 740
9 604
1 239

2 740
3 377
248

2 740
5 909
324

13 583

6 365

8 973

TerraNet-koncernen innehar inga finansiella instrument som värderas och redovisas till verkligt
värde. För samtliga finansiella tillgångar och skulder anses det redovisade värdet enligt ovan vara
en rimlig approximation av verkligt värde.

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 23 augusti 2017

Christian Lagerling
Styrelseordförande

Pär-Olof Johannesson
VD

Dan Olofsson
Styrelseledamot

Conny Larsson
Styrelseledamot

Stefan Persson
Styrelseledamot

Anders Rantén
Styrelseledamot

17

Revisors granskningsrapport
Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Terranet Holding AB (publ) för
perioden 1 januari till 30 juni 2017. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och
årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår
översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review
Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets
valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer
som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och
att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning
och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision
enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig
granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla
viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade
slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad
slutsats grundad på en revision har.

Slutsats
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger
oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i
enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med
årsredovisningslagen.
Malmö den 23 augusti 2017
Deloitte AB

Richard Peters
Auktoriserad revisor
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För ytterligare information kontakta:
Pär-Olof Johannesson
CEO
+46 70 332 32 62
Anna Gallon
CFO
+46 72 303 98 88
FNCA
Certified Adviser
+46 8 528 00 399
Kalendarium:
Delårsrapport januari-september
Bokslutskommuniké
Delårsrapport januari-mars
Delårsrapport januari-juni

15
27
16
22

november 2017
februari 2018
maj 2018
augusti 2018

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 23 augusti kl 8.00 CET.
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