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Terranet Holding AB (publ) 
Delårsrapport 1 januari 2018 – 30 juni 2018 

Utvecklar mjukvara som möjliggör 
offline kommunikation mellan 
människor, datorer och maskiner. 
 

• 33 FTE inklusive konsulter 

• Med säte i Lund på Ideon 

• 1 278 TSEK i intäkter Q2 (2 203) 

• 33 079 TSEK i likvida medel 
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Andra kvartalet                  
1 april – 30 juni 2018 
 

• Intäkterna uppgick till 1 278 (2 203) 
TSEK 
 

• Rörelseresultat uppgick till -15 342 

(-16 642) TSEK 
 
• Periodens nettoresultat uppgick till  

-15 302 (-16 642) TSEK 
 

• Kassaflödet från den löpande 

verksamheten uppgick till -11 468  

(-16 893) TSEK 
 

Delårsperioden 

1 januari – 30 juni 2018 
 

• Intäkterna uppgick till 2 960 (2 632) 
TSEK 

 
• Rörelseresultat uppgick till -26 857 

(-29 073) TSEK 

 
• Periodens nettoresultat uppgick till  

-26 749 (-29 073) TSEK 
 

• Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick till -26 259  

(-25 433) TSEK 

• Koncernens likvida medel uppgick till 
33 079 (92 867) TSEK 

 
• Resultat per aktie före och efter 

utspädning uppgick till -0,64 (-0,87) 
kr 

• Koncernens likvida medel uppgick till 
33 079 (92 867) TSEK 
 

• Resultat per aktie före och efter 

utspädning uppgick till -1,11 (-1,71) 
kr

 
VD ordet 

 

Som nytillträdd VD den 27 juli, så skulle jag 

vilja ge en kort presentation av mig själv. Jag 
heter Ola Samuelsson, är 38 år och min 
bakgrund inom TerraNet är som 

utvecklingschef sedan början av 2017. Jag 
har en civilingenjörsexamen i elektroteknik 
från LTH med inriktning på radioteknik och 14 
års erfarenhet från telekomföretag som Sony 
Ericsson, Sony Mobile och Sigma 
Connectivity, innan jag kom till TerraNet. 

 
Bolaget fortsätter att utveckla sina relationer 
med globala kunder och samarbetspartners 
inom de strategiska produktlinjerna inom 
telefon-till-telefon, fordon-till-fordon och 
maskin-till-maskinkommunikation.  

 

Den 10 juli kommunicerades att intäkterna 
från licensiering ligger längre fram i tiden än 
vad som tidigare varit planerat och 
kostnadsmassan har anpassats för att 
bolaget ska få den uthållighet som krävs för 
att nå licensintäkterna. Denna anpassning, ca 
40%, kommer att få full effekt i slutet av 

2018. Kärnverksamheten koncentreras till 
Lund i Sverige i en mindre organisation än 
idag och samarbetet med partners, bl.a. i 
Indien och Ukraina kommer att stärkas. 
 
Inom produktlinjen telefon-till-telefon pågår 

fortsatta diskussioner för kommersialisering 
av Terranets mjukvara hos de ledande 
mobiltillverkarna i Kina, där planerad 

utrullning kommer att ske successivt under 

2019.  
 
Inom produktlinjen fordon-till-fordon, 

fortsätter produktutvecklingen av Terranets 
lösning för positionering mellan fordon. 
Produktlivscykeln för fordonsindustrin är lång 
och utrullningen av lösningen kräver stöd för 
V2X teknologier (DSRC eller LTE PC5), vilket 
innebär att utrullning förväntas ske inom 5 

år.  
 
Inom produktlinjen för maskin-till-maskin 
fortsätter produktutveckling av Terranets 
lösning inom headset, där kommersialisering 
och utrullning förväntas ske inom 1 till 2 år.  

 

Jag ser framemot den spännande utmaningen 
att leda företaget och efter min tid som 
utvecklingschef så är jag väl insatt i teknologi 
och våra samarbetspartners samt har ett 
fantastiskt utvecklingsteam vid min sida. 
 
Framöver avser jag och Bolaget att utöka vår 

information till aktieägarna och andra 
intressenter. Utöver informationen i 
delårsrapporterna kommer vi att ge ut ett 
nyhetsbrev som det går att prenumerera på 
via vår nya hemsida.  
 

Ola Samuelsson 
VD 
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Väsentliga händelser 
under perioden  

 

 
Årsstämman i Terranet Holding AB beslutade 
att genomföra en riktad nyemission till det 
indiska bolaget MSA Ventures Private Limited. 

Bolaget inbetalade ett investerarkapital år 
2012 vilket nu konverterats till 204 716 
stycken B-aktier och ökat eget kapital med 
2 849 TSEK. Per den 30 juni var aktierna 
under registrering hos Bolagsverket och är 
upptagna som ej registrerat aktiekapital 
respektive övrigt tillskjutet kapital.  

 

 

Väsentliga händelser efter 
perioden 
 
Terranet har tecknat avtal med sin 
fordonspartner inom aktiv fordonssäkerhet 

för kommersialisering och implementation av 
nätverksoberoende positionering avsett för 
självkörande fordon. Avtalet ger Terranet full 
frihet när det gäller att använda dess 
immateriella rättigheter som tagits fram 
gemensamt i partnerskapet i fråga om att 

vidare förädla och marknadsföra nya 
funktioner baserade på denna 

grundteknologi. Parterna har genom detta 
avtal också kommit överens om en modell för 

att dela framtida licensintäkter baserade på 
avtalet.  
 
Bolaget har meddelat att man kommer att 

anpassa kostnadsmassan så att bolaget har 
större uthållighet att nå licensintäkterna. 
Som följd härav sänker Terranet 
kostnadsmassan med ca 40% med full effekt 
i slutet av året.  
 
Ägarna i Terranet Holding AB höll den 27 juli 

en extra bolagsstämma där tidigare 

styrelseordförande, Christer Lagerling, avgick 
och Fredrik Hedlund valdes in i hans ställe. 
Christian såg sitt huvudarbete som slutfört 
och välkomnade nya krafter för att i nästa fas 
få en ordförande med lång kommersiell 

branschkompetens. Fredrik har idag en 
ledande position i Northvolt som driver 
mångmiljardprojektet med ny batterifabrik i 
Skellefteå. Tidigare har Fredrik bl a varit 
strategichef på Sony Mobile.  
 
Tidigare VD, Pär-Olof Johannesson valdes in i 

styrelsen och kommer att inneha en aktiv 
tjänst och arbeta med globala affärer. Till ny 
VD har styrelsen utsett Ola Samuelsson. Ola 

har ett gediget kunnande kring teknologin 
och kommer att fokusera på att leda 
verksamheten med fokus på att nå de 
licensaffärer där Terranet ser bäst potential.  
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Verksamhet och noter 

 
Kommunikation oberoende av uppkoppling 
 
Terranet utvecklar mjukvara som möjliggör offline kommunikation mellan människor, datorer och 
maskiner.  
 
 

Affärsidé 
Terranet arbetar för att få licens- och/eller 
royaltyintäkter från kunder som har 
volymprodukter. 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 för samtliga 
produktlinjer inom fem år. Målsättningen har 
justerats som en följd av att bolaget gjort 
bedömningen att intäkterna från licensiering 
ligger längre fram i tiden än vad som tidigare 
varit planerat. Målsättningen innehåller därför 
inte längre någon volymangivelse och 

tidsangivelsen är förändrad.  
 

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 lanserades 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.  

 
Produktlinjer 

Bolaget driver inte längre verksamhet i olika 
affärsområden utan de olika 
affärsmöjligheterna skiljs åt i produktlinjer. 
Terranet har tre produktlinjer och 
patentfamiljer när det gäller framförallt 
offlinebaserad streaming samt relativ 
positionering. Dessa produktlinjer 

utgörs av telefon-till-telefon, fordon-till-
fordon och maskin-till-maskin 

kommunikation. För mer information om 
dessa hänvisas till årsredovisningen för 2017.  
  

 
Läs mer på www.terranet.se  

Terranet Holding AB (publ) 
Org.nr 556707-2128 
Ideon Science Park 
223 70 Lund 
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Personal 
Antalet anställda i koncernen per den 30 juni 
2018 uppgick till 21 (18). Tillfälligt anställda 
och föräldralediga har exkluderats.  
 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer finns 
beskrivna i bolagets årsredovisning för 2017. 

Bolaget har ett negativt kassaflöde och 
förväntas ha ett fortsatt negativt kassaflöde 
under 2018. Skulle ett kapitalbehov uppstå 
så är planen att genomföra ytterligare 
nyemission för att finansiera bolaget. Det är 
styrelsens bedömning att en sådan 

nyemission kan genomföras.  
 

 
Moderföretaget 
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.  
 
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 (556666-9916). 
 
Under föregående år gjordes en 

koncernintern vidarefakturering till Terranet 
AB avseende finansieringskostnader i 
samband med noteringen och nyemissionen 
under perioden. 
 
En nedskrivning har skett i Moderföretaget 

avseende de aktier bolaget äger i 
dotterföretaget Terranet AB till följd av att 
det utgående marknadsvärdet på aktierna 
sjunkit. Det utgående värdet per aktie var 
den 30 juni 7 SEK och en nedskrivning har 

därför skett med 115 688 TSEK.  
 

 
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. 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.  
  

 
Eget kapital 
Antal aktier uppgick till 24 212 553 (23 957 
837) vid periodens utgång. Genomsnittligt 
antal aktier för kvartalet uppgick till 24 021 
335 (19 050 145) stycken och genomsnittligt 
antal aktier för delårsperioden uppgick till 
24 014 623 (16 955 697). Antalet aktier har 

ökat med 204 716 stycken i och med den 
pågående riktade nyemissionen.  
 

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 1 158 TSEK, varav 204 TSEK avser 
fakturor från styrelseordförande Christian 
Lagerling och resterande del har fakturerats 
från Ledningsfunktioner utan 

anställningsförhållande med 954 TSEK. 

Fakturering från styrelsemedlemmar avser 
konsultarbete utöver vad som ingår i 
styrelsearvodet. Motsvarande siffror för 
halvåret är totalt 2 298 TSEK varav 337 TSEK 
för Christian Lagerling. Ledningsfunktioner 
utan anställningsförhållande har totalt 

fakturerat Bolaget 1 961 TSEK. 
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Finansiell översikt 
 
 

Andra kvartalet  
1 april 2018 – 30 juni 2018 
 
Intäkter 
Intäkterna för kvartalet uppgick till 1 278  

(2 203) TSEK och består av ersättning för 
utvecklingsarbete.  
 
Rörelseresultat 
Aktiverade utvecklingsutgifter uppgår till 849 
(1 874) TSEK där 122 (430) TSEK avser 
aktiverade kostnader för egen personal och 

resterande del kostnader för konsulter.  
 
Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till      
-15 342 (-16 642) TSEK, vilket är en ökning 
med +1 300 TSEK jämfört med andra 
kvartalet föregående år. Utöver intäkterna 
och de aktiverade utvecklingsutgifterna 

kommer förändringen till -420 TSEK från 
ökade personalkostnader, till +1 928 TSEK 
från minskad kostnad för inhyrda konsulter 
samt till -536 TSEK från ökade av- och 
nedskrivningar av anläggningstillgångar.  
 

Skatt 
Koncernens effektiva skatt uppgick till 0 (0) 

procent. Koncernen har väsentliga 
ackumulerade underskottsavdrag, dock 
redovisas inte någon uppskjuten 
skattefordran avseende dessa.  
 

Periodens nettoresultat 
Periodens nettoresultat uppgick till -15 302  
(-16 642) TSEK. Resultat per aktie före och 
efter utspädning uppgick till -0,64 (-0,87) 
kronor. 
 
Likviditet och kassaflöde 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -11 468 (-16 893) TSEK.  
 

Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till -1 394 (-2 260) TSEK och består 
till –849 TSEK av aktiverade 

utvecklingsutgifter och -545 TSEK av 
aktiverade patentkostnader.  
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgick till 0 (92 762) TSEK.  
 
Kvartalets kassaflöde uppgick till -12 862  

(73 609) TSEK.  
 
Vid periodens utgång uppgick koncernens 
likvida medel till 33 079 (92 867) TSEK. 
 

Finansiell ställning 
Soliditeten uppgick till 81,8 (86,9) procent 

den 30 juni 2018 och det egna kapitalet till 

57 622 (110 258) TSEK. Totala tillgångar 

uppgick den 31 juni 2018 till 70 445 (126 
849) TSEK. 
 
 

Delårsperioden 
1 januari 2018 – 30 juni 2018 
 
Intäkter 
Intäkterna för kvartalet uppgick till 2 960  
(2 632) TSEK och består av ersättning för 
utvecklingsarbete.  
 

Rörelseresultat 
Aktiverade utvecklingsutgifter uppgår till  

2 079 (4 934) TSEK där 458 (1 314) TSEK 
avser aktiverade kostnader för egen personal 
och resterande del kostnader för konsulter.  
 

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till      
-26 857 (-29 073) TSEK, vilket är en ökning 
med +2 216 TSEK jämfört med första 
halvåret föregående år. Utöver intäkterna och 
de aktiverade utvecklingsutgifterna kommer 
förändringen till -558 TSEK från ökade 
personalkostnader, till +2 595 TSEK från 

minskad kostnad för inhyrda konsulter samt 
till -1 076 TSEK från ökade av- och 
nedskrivningar av anläggningstillgångar. 
Föregående år belastades hårt av kostnader 

som hade samband med noteringen på First 
North och den nya finansieringen. Under 
andra kvartalet detta året har en reservering 

för uppsägningslöner skett vilket försämrat 
resultatet med 2 230 TSEK.  
 
Skatt 
Koncernens effektiva skatt uppgick till 0 (0) 
procent.  

 
Periodens nettoresultat 
Periodens nettoresultat uppgick till -26 749  
(-29 073) TSEK. Resultat per aktie före och 
efter utspädning uppgick till -1,11 (-1,71) 
kronor. 

 

Likviditet och kassaflöde 
Kassaflödet från den löpande verksamheten 
uppgick till -26 259 (-25 433) TSEK.  
 
Kassaflödet från investeringsverksamheten 
uppgick till -3 041 (-5 404) TSEK och består 
till –2 079 TSEK av aktiverade 

utvecklingsutgifter och -962 TSEK av 
aktiverade patentkostnader.  
 
Kassaflödet från finansieringsverksamheten 
uppgick till 0 (119 305) TSEK där 
förändringen förklaras av de emissioner som 

skedde förra året.  

 
Kvartalets kassaflöde uppgick till -29 300  
(88 468) TSEK. 
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Finansiella nyckeltal 

 
 
(Belopp i TSEK om ej annat 
anges) 2018 2017 2018 2017 2017 
 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån 
 

april- 
juni 

april- 
juni 

januari- 
juni 

januari- 
juni 

januari-
december 

      
Resultat per aktie före 
utspädning (SEK) -0,64 -0,87 -1,11 -1,71 -2,86 
Resultat per aktie efter 

utspädning (SEK) -0,64 -0,87 -1,11 -1,71 -2,86 
Antal aktier på balansdagen 

före utspädning 24 212 553 23 957 837 24 212 553 23 257 837 24 007 837 
Antal aktier på balansdagen 
efter utspädning 24 212 553 23 257 837 24 212 553 23 257 837 24 007 837 
Genomsnittligt antal aktier före 

utspädning 24 021 335 19 050 145 24 014 623 16 955 697 20 490 885 
Genomsnittligt antal aktier 
efter utspädning 24 021 335 19 050 145 24 014 623 16 955 697 21 899 459 
      
Soliditet (%) 81,8% 86,9% 81,8% 86,9% 83,6% 
      
Rörelseresultat -15 342 -16 642 -26 857 -29 073 -58 641 
      
EBITDA -14 748 -16 584 -25 665 -28 957 -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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Koncernens resultaträkning i sammandrag 

 
 

 

 

(Belopp i TSEK) 

 

2018 2017 2018 2017 2017 

3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån 
april- 

juni 
april- 

juni 
januari- 

juni 
januari- 

juni 
januari- 

december 

              

Övriga rörelseintäkter   1 278 2 203 2 960 2 632 5 570 

Aktiverat arbete för egen räkning   849 1 874 2 079 4 934 7 162 

 
Rörelsens kostnader 

      

Övriga externa kostnader   -8 180 -12 386 -16 289 -22 666 -44 519 

Personalkostnader   -8 695 -8 275 -14 415 -13 857 -25 342 

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

   
-594 

 
-58 

 
-1 192 

 
-116 

 
-1 512 

Rörelseresultat 
 

  -15 342 -16 642 -26 857 -29 073 -58 641 

 
            

Finansiella intäkter    41  0  109  0 94 

Finansiella kostnader  -1 0 -1 0 -129 

Resultat före skatt 
 

   -15 302 -16 642  -26 749 -29 073  -58 676 

 
            

Skatt på periodens resultat    0 0  0 0  0 

Periodens resultat hänförligt till 
moderföretagets aktieägare 

   -15 302 -16 642  -26 749 -29 073  -58 676 

       

Resultat per aktie, kronor       

Resultat per aktie före utspädning  -0,64 -0,87 -1,11 -1,71 -2,86 

Resultat per aktie efter utspädning  -0,64 -0,87 -1,11 -1,71 -2,86 

 
 
 

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag 
 

 

 
 

(Belopp i TSEK) 

 

2018 2017 2018 2017 2017 

3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån 
april- 

juni 
april- 

juni 
januari- 

juni 
januari- 

juni 
januari- 

december 

              
Periodens resultat   -15 302  -16 642 -26 749 -29 073  -58 676 

Övrigt totalresultat   3  0 0 0  -4 

Periodens totalresultat hänförligt till 
moderföretagets aktieägare 

  -15 299  -16 642 -26 749 -29 073  -58 680 
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Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag 

 
(Belopp i TSEK)  2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31 

     

        

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar     

Immateriella tillgångar     

Aktiverade utvecklingsutgifter  27 671 25 678 26 640 

Patent  4 512 2 868 3 724 

Varumärken  116 17 86 

Materiella tillgångar       

Inventarier, arbetsmaskiner och datorer  0 0 0 

Summa anläggningstillgångar  32 299 28 563 30 450 

        

Omsättningstillgångar     

Kundfordringar  1 366 1 440 1 911 

Övriga fordringar  1 741 2 927 1 843 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  1 960 1 052 983 

Likvida medel  33 079 92 867 62 379 

Summa omsättningstillgångar  38 146 98 286 67 116 

     

SUMMA TILLGÅNGAR  70 445 126 849 97 566 

     

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

     

Eget kapital       

Aktiekapital  24 008 23 958 24 008 

Ej registrerat aktiekapital  205 0 0 

Övrigt tillskjutet kapital  284 403 280 938 281 759 

Omräkningsreserv  -4 0 -4 

Balanserat resultat  -224 241 -165 565 -165 565 

Periodens resultat  -26 749 -29 073 -58 676 

Eget kapital hänförligt till 
moderföretagets aktieägare 

 57 622 110 258 81 522 

        

Långfristiga skulder       

Övriga skulder  0 2 740 0 

Summa långfristiga skulder  0 2 740 0 
 

      

Kortfristiga skulder     

Leverantörsskulder  5 218 9 604 7 498 

Övriga skulder  837  1 239  3 595 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  6 768 3 008 4 951 

Summa kortfristiga skulder 
 

 12 823 13 851 16 044 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  70 445  126 849  97 566 

 

 
 

Koncernens rapport över förändring i eget kapital i sammandrag 
 

  
Hänförligt till moderföretagets aktieägare 

  

2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31 

Ingående balans  81 522 20 026 20 026 

Periodens resultat  -26 749 -29 073 -58 676 

Övrigt totalresultat  0 0 -4 

Nyemission  2 849  128 054 128 879  

Emissionsutgifter  0 -9 302 -9 302 

Erhållna optionspremier  0 553 599 

Utgående balans  57 622 110 258 81 522 
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Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag  
 

 
  2018 2017 2018 2017 2017 
  3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån 
(Belopp i TSEK) april- 

juni 
april- 

juni 
januari- 

juni 
januari- 

juni 
januari- 

december 

            

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN           

Rörelseresultat -15 342  -16 642 -26 857  -29 073 -58 641 

Justeringar för poster som inte ingår i 
kassaflödet: 

          

   Avskrivningar och nedskrivningar 594 58 1 192 116 1 512 

Erhållen ränta 41 0 109 0 94 

Erlagd ränta -1 0 -1 0 -129 

            

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -14 708  -16 584  -25 557  -28 957  -57 164 

före förändringar av rörelsekapital   

            

Förändringar i rörelsekapital           

Förändring av rörelsefordringar  54  -2 443  -330  -2 527  -1 849 

Förändring av rörelseskulder 3 186 2 134 -372 6 051 5 504 

            

Kassaflöde från den löpande verksamheten -11 468 -16 893 -26 259 -25 433 -53 509 

            

Investeringsverksamheten           

Aktivering av utvecklingsutgifter -849 -1 874 -2 079  -4 934  -7 162 

Aktivering av patent och varumärken -545 -386 -962 -470 -1 525 

            

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 394  -2 260  -3 041  -5 404  -8 687 

            

Finansieringsverksamheten           

Nyemission  0 100 100  0 128 054 128 879 

Emissionsutgifter  0  -7 891  0  -9 302  -9 302 

Erhållna optionspremier  0  553  0  553  599 

            

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   0  92 762  0  119 305  120 176 

            

Periodens kassaflöde -12 862 73 609 -29 300  88 468  57 980 

Likvida medel vid periodens början 45 941 19 258 62 379 4 399 4 399 

Likvida medel vid periodens slut 33 079 92 867 33 079 92 867 62 379 
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Moderföretagets resultaträkning i sammandrag 
 

  2018 2017 2018 2017 2017 
  3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån 
(Belopp i TSEK) april- 

juni 
april- 

juni 
januari- 

juni 
januari- 

juni 
januari- 

december  
          

Övriga rörelseintäkter 0 9 124 0 9 124 9 124 

    
 

      
Rörelsens kostnader           

Övriga externa kostnader -317 -1 263 -408 -1 264 -1 965 

Rörelseresultat  -317 7 861  -408 7 860 7 159 

            

Finansiella intäkter 41 0 109 0 94 

Nedskrivning av aktier i dotterföretag -102 888 0 -115 688 0 0 

Övriga finansiella kostnader -1 0 -1 0 -129 

Summa finansiella poster  -102 848  0  -115 580  0  -35 

            
Lämnat koncernbidrag 0 0 0 0 -6 186 

      

Periodens resultat före skatt  -103 165 7 861  -115 988 7 860 938 

Skatt på periodens resultat  0  0  0  0  0 

Periodens resultat  -103 165 7 861  -115 988 7 860  938 

 

 
Moderföretagets rapport över totalresultat i sammandrag 

 
  

2018 2017 2018 2017 2017 
  

3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån 
(Belopp i TSEK) april- 

juni 
april- 

juni 
januari- 

juni 
januari- 

juni 
januari- 

december 

            

Periodens resultat  -103 165 7 861  -115 988 7 860  938 

Övrigt totalresultat 0 0 0 0 0 

Periodens totalresultat  -103 165 7 861  -115 988 7 860  938 
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Moderföretagets balansräkning i sammandrag 

 
 

(Belopp i TSEK)   2018-06-30 2017-06-30 2017-12-31 

        

TILLGÅNGAR       

Finansiella anläggningstillgångar       

Andelar i koncernföretag   169 659  224 739  263 730 

Summa anläggningstillgångar   169 659  224 739  263 730 

     

Omsättningstillgångar        

Fordringar hos koncernföretag   0 9 697 64 

Övriga fordringar   68 196 46 

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 

  199 61 43 

         

KASSA OCH BANK   31 905 89 901 60 258 

     

Summa omsättningstillgångar   32 172  99 855  60 411 

     

Summa tillgångar   201 831  324 594  324 141 

         

EGET KAPITAL OCH SKULDER        

         

EGET KAPITAL        

BUNDET EGET KAPITAL        

Aktiekapital    24 008  23 958  24 008 

Pågående nyemission  205 0 0 

         

FRITT EGET KAPITAL        

Överkursfond   284 403  280 938  281 759 

Balanserat resultat   8 994  8 057  8 057 

Periodens resultat   -115 988  7 860  938 

         

Summa eget kapital   201 622  320 813  314 762 

         

LÅNGFRISTIGA SKULDER     

Övriga skulder  0 2 740 0 

Summa långfristiga skulder 
 

 0 2 740 0 

KORTFRISTIGA SKULDER        

Leverantörsskulder   100  177  40 

Skulder till koncernföretag   94  806  6 286 

Övriga kortfristiga skulder   0  4  2 869 

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 

  15  54  184 

Summa kortfristiga skulder    209  1 041  9 379 

         

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   201 831  324 594  324 141 
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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 22 augusti 2018 
 
 
 

 
Fredrik Hedlund   Pär-Olof Johannesson  
Styrelseordförande   Styrelseledamot  
 
 
 

 
Dan Olofsson    Conny Larsson 

Styrelseledamot   Styrelseledamot  
 
 
  
 

Stefan Persson   Anders Rantén 
Styrelseledamot   Styrelseledamot  
 
 
 
 
Ola Samuelsson 

VD 
 
 

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.  
 
 

 
 
 
För ytterligare information kontakta: 
 
Ola Samuelsson 
CEO 

+46 70 332 32 62 
 
Anna Gallon 
CFO 

+46 72 303 98 88 
 
 

Bolagets Certified Adviser är: 
FNCA Sweden AB 
+46 8 528 00 399 
  
 
 

Kalendarium:  
 
Delårsrapport januari-september  22 november 2018 

Bokslutskommuniké 2018   28 februari 2019 
 
 

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 22 augusti kl 8.30 CET.  


