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Kommentarer till fjärde kvartalet och delårsperioden: 

Fjärde kvartalet:  

 Nettoomsättningen uppgick till 49 021 tkr.  

 Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 580 tkr. 

 Resultat efter skatt uppgick till -720 tkr. 

 Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,21 kr. 

 Koncernen bildades den 1 april 2017, varför några jämförelsetal inte lämnas. 

 Styrelsen föreslår att någon vinstutdelning inte lämnas för innevarande räkenskapsår. 

Delårsperioden 1 april – 31 december 2017  

 Nettoomsättningen uppgick till 116 373 tkr. 

 Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 2 926 tkr. 

 Resultat efter skatt uppgick till -874 tkr. 

 Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,36 kr.  

 Koncernen bildades 31 mars 2017, genom förvärvet av TC Connect AS och dess helägda 

dotterbolag TC Connect Sweden AB. Total köpeskilling uppgick till 45 000 tkr.  

 Per 1 augusti 2017 har AW Technic AB förvärvats för en köpeskilling om 13 000 tkr. För 

närmre upplysningar avseende rörelseförvärv hänvisas till not 2 i rapporten. 

Väsentliga händelser under kvartalet 

 TC Connect i Norge erhåller den första ordern till Johan Castberg fältet, ett av världens största 

oljefält under uppbyggnad. Ordern, som är ett första avrop från ett ramavtal med Statoil, 

innehåller kommunikationsutrustning för ca 6,0 MSEK. Kvartalet präglas dessutom av internt 

arbete med omstrukturering, avveckling av kontor och personal samt effektivisering av 

säljprocessen. 

 AW Technic driftsätter avancerade säkerhetssystem i Frankfurt åt Keppel Data Centers och till 

Spotify’s huvudkontor i Stockholm. Ny order tecknas med Citigroup i Frankfurt för leverans Q1 

2017. Två mycket erfarna medarbetare anställs för att klara av den snabba expansionen och 

höja effektiviteten i hela värdekedjan. 

 TC Connect i Sverige hade fortsatt en god orderingång under kvartalet med strategiska affärer 

avseende inomhustäckning åt statliga myndigheter. Ytterligare leveranser av repeaterlösning 

till kraftbolag i Norrland genomfördes framgångsrikt. 

Händelser efter rapportperiodens slut 

 TC Connect i Norge får en beställning på 4,6 MSEK från Statoil till Johan Sverdrup fältet, för 

uppgradering av kommunikationssystemet, vilket är ett avrop på inneliggande ramavtal. 

 TC Connect i Sverige tecknar en strategiskt viktig uppstartsorder med ett myndighetsverk 

avseende radiokommunikation. 
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VD har ordet 

 
TC Connect AB bildades den 1 april genom att dotterbolagen TC Connect Norge och TC Connect 

Sverige införlivades i den nya koncernen. Under andra kvartalet genomfördes en ägarspridning och 

bolaget noterades på Nasdaq First North den 9 juni.  

Vid nyemissionen tillfördes 23,0 MSEK, innan nyemissionskostnader. 

Under juli/augusti genomfördes två förvärv, RA Kommunikationsteknik som integrerades i TC Connect 

Sverige och Access World Technic som skapade ett nytt affärsområde inom avancerade  

säkerhetssystem. Båda förvärven har varit mycket lyckosamma, RA Kom har tillfört nya kunder och 

kompetens inom inomhustäckning. AW Technic har under året tecknat viktiga internationella uppdrag 

och mer än dubblat omsättningen med god lönsamhet. 

Under andra halvåret visade den ekonomiska utvecklingen för koncernen negativa avvikelser 

gentemot våra planer och styrelsen bestämde sig för relativt omfattande åtgärder. Problemen uppstod 

främst i det Norska dotterbolaget med överdimensionerade stabsfunktioner, konsultkostnader och 

uppbyggnad av en organisation för fortsatt tillväxt, medan marknaden främst inom oil & gas visade en 

svag utveckling. 

Ett kostnadsreduceringsprogram genomfördes med ca 7 MSEK i identifierade kostnadssänkningar. 

Programmet som genomfördes successivt eftersom pågående projekt måste slutföras, innehöll 

uppsägningar, stängda regionkontor, avvecklade projekt och reducerad overhead. 

En ny ledning tillsattes där jag som tidigare ordförande utsågs till VD och en erfaren CFO rekryterades 

i Kjell-Åke Jägenstedt. 

En delvis ny strategi fastställdes där dotterbolagen skulle leva mer fristående i sin utveckling och 

koncernledningen minimeras. Nya Verkställande Direktörer i både Norge och Sverige tillsattes genom 

internrekrytering. 

Kvartal 4 följer plan i dotterbolagen även om det finansiella resultatet ännu inte är tillfredsställande. En 

nystart med fokuserade försäljningsinsatser, högre effektivitet och kostnadsbesparingar ger en 

stabilare plattform för fortsatt utveckling under 2018. Resultatet under kvartalet uppgick till 0,6 MSEK 

på EBITDA vilket är belastat med ca 3,0 MSEK i engångskostnader. 

Resultatet för 2017 april-december når inte upp till koncernens långsiktiga mål på 10% tillväxt och 

10% EBITA marginal. Omsättningen uppgick till 116,4 MSEK och EBITDA blev 2,9 MSEK.För att lyfta 

den organiska tillväxten och resultatnivån i koncernen har ett antal åtgärder genomförts och jag 

känner stark tilltro till en bättre måluppfyllelse 2018. 

Norge har med en ny ledning förstärkt fokus på försäljning och kunder samt reducerat kostnader för 

genomslag successivt under 2018. Diginet, bolagets egna Tetra nätverk, utvecklades väl med nya 

produkter och mobila lösningar under utveckling. En viktig affär under december var en stor order från 

Johan Castberg konsortiet där vi skall leverera kommunikationssystem till en flytande borrplattform i 

det nya oljefältet i norra Norge. 

TC Connect Sverige har med ny ledning och marknadsfokus levererat i linje med en ambitiös plan, 

både omsättning och resultat var tillfredsställande. Viktiga affärer tecknades i kvartal 4 med statliga 

myndigheter avseende inomhustäckning. 

AW Technic har utvecklats mycket väl med leverans av ett antal stora projekt i Europa till 

multinationella företag och skapat en helt ny bas för fortsatt utveckling. Tillväxten är mer än 100% och 
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framtiden ser lovande ut. Två viktiga affärer som tecknades under slutet av 2017 var övervaknings- 

och inpasseringssystem till Spotify och Keppel data centers i Tyskland. 

Koncernstrategin som fastlades under det fjärde kvartalet utgår ifrån tre huvudområden; organisk 

tillväxt – utveckling av lönsamheten – förvärvsdriven tillväxt. 

Marknaden inom avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation visar på en stark tillväxt i 

efterfrågan med behov av nya säkerhetslösningar och utveckling av ny teknik. Genom att leverera hög 

kvalitet och funktion till krävande kunder i denna marknadssituation skapar vi förutsättningar för 

organisk tillväxt. 

Utveckling av lönsamheten sker i varje bolag med enkla effektiva processer och en starkt 

decentraliserad affärsmodell som ledstjärna.  

Vi har dessutom varit aktiva med analys av möjliga förvärv som möter våra grundläggande kriterier, 

stabil historia, nära kundrelationer, hög tekniknivå, lönsam tillväxt och en affärsorienterad ledning. Vår 

huvudmarknad inkluderar företag som arbetar med avancerade säkerhetssystem och säker överföring 

av tal och data. För att kunna vara tillräckligt aktiv i den konsolidering som pågår i säkerhets-

marknaden, kommer bolaget att behöva ytterligare finansiering i form av krediter från banker och 

fonder, alternativt olika former av emissioner. 

Aktiemarknaden  

Den 9 juni noterades aktien på First North till kursen 20 kr per aktie. Den sista december 2017 var 

aktiekursen ca 28 kr, dvs en uppgång med drygt 40%.  

Aktiens handel har varit begränsad i volym då huvudägaren TPE som äger 66% har tecknat avtal om 

att inte sälja sina aktier inom 12 månader. Det är dock glädjande att notera att vi nu har mer än 850 

aktieägare och att intresset från många ägare är stort. 

Framtid 

Vi arbetar på en expanderande marknad, vi har starka teknikorienterade företag i portföljen, nära och 

långvariga kundrelationer, duktiga ledare som kan leverera både tillväxt och god lönsamhet.  

Vi ser möjligheter till organisk tillväxt, en högre lönsamhet och ytterligare förvärv under 2018. 

 

Ole Oftedal  
VD och koncernchef TC Connect AB 
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Resultatöversikt  
 
 

NYCKELTAL     

Belopp i tusental kronor (tkr) där inte annat anges 2017-10-01 2017-04-01 

  2017-12-31 2017-12-31 

      

Resultat     

      

Nettoomsättning 49 021 116 373 

Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 580 2 926 

Rörelseresultat (EBIT) -530 -142 

Resultat före inkomstskatt -786 -990 

Periodens resultat -720 -874 

      

Marginaler     

Rörelsemarginal, %, EBITDA 1,2% 2,5% 

      

Finansiell ställning     

Balansomslutning 121 643 121 643 

Eget kapital 61 686 61 686 

Soliditet, % 51% 51% 

      

Per aktie     

Eget kapital per aktie, kr 18,1 18,1 

Resultat per aktie, kr -0,21 -0,26 

Totalt antal utestående aktier, st 3 400 000 3 400 000 

      

Anställda     

Genomsnittligt antal anställda 48 48 

Nettoomsättning per anställd 1 021 2 424 

 

 

Verksamheten 
TC Connect är en företagsgrupp med fokus mot 

hög teknologi och säkerhet. De ingående företagen 

utvecklar, säljer, installerar och driftar kritiska 

säkerhetssystem inom överföring av tal och data, 

passer- och övervakningssystem, larm och IT 

säkerhet. 

Försäljning och resultat 
Omsättningen för det fjärde kvartalet 2017 uppgick 

till 49,0 MSEK och för perioden 1 april till 31 

december uppgår omsättningen till 116,4 MSEK. 

Lägger man till den omsättning som under första 

kvartalet 2017 tillhörde den tidigare koncernen TC 

Connect AS (1 januari 2017 till 31 mars 2017) så 

uppgår omsättningen totalt till 154,5 MSEK med ett 

justerat EBITDA resultat om 1,1 MSEK. 

 

 

 

 

Det fjärde kvartalet (okt-dec) 
 

För det fjärde kvartalet 2017 uppgick EBITDA till 0,6 

MSEK. TC Connect i Sverige har utvecklats väl, 

liksom det under året förvärvade Access World 

Technic som överträffar sina sälj- och leveransmål. 

TC Connect i Norge har däremot haft en lägre 

försäljningsutveckling i relation till kostnadsnivå som 

byggts upp för att möta tänkt expansion. Kostnader 

av engångskaraktär om 3,0 MSEK har påverkat det 

fjärde kvartalet i det norska bolaget. 
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Investeringar och kassaflöde 
De investeringar som gjorts under räkenskapsåret 

är framförallt kopplade till investeringar i rörelser. 

Se not 2 för närmre beskrivning av rörelseförvärv. 

Kassaflödet från den löpande verksamheten 

uppgick för kvartalet till 1,3 MSEK och för perioden 

1 april – 31 december till -6,2 MSEK. Det negativa 

kassaflödet för delåret är framförallt hänförligt till 

förändringar i rörelsekapital, där koncernen bundit 

mer likvida medel.  

Finansiering och likviditet 
Under året har kontant nyemission genomförts, 

vilket ökat likvida medel med 23,0 MSEK under 

delårsperioden. Netto efter emissions-kostnader om 

5,1 MSEK har likvida medel ökat med 17,9 MSEK. 

Likvida medel vid utgången av 2017 uppgår till 5,9 

MSEK.  

 

Antal aktier 
Vid utgången av perioden uppgår antal aktier till 

3 400 000 st. Aktiekapitalet uppgår till 850 tusen 

kronor. 

Anställda 
Antalet anställda vid utgången av räkenskapsåret är 

48 anställda, varav 28 anställda i Norge och 20 

anställda i Sverige.  

Händelser efter periodens slut 
En tilläggsköpeskilling uppgående till 5,0 MSEK har 
reglerats i Februari 2018. Denna köpeskilling är 
hänförlig förvärvet av AW Technic AB, se not 2. 

 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
 

Omräkningsexponering 

Koncernen är exponerad för förändringar i 

valutakurser, i synnerhet NOK mot SEK. 

Exponeringen är företrädesvis kopplad till 

omräkningsexponering, då Norska dotterbolaget 

inkluderas i den Svenska koncernredovisningen. 

Moderbolaget 
Moderbolaget TC Connect AB (publ.) med 

organisationsnummer 559102-0184 har sitt säte i 

Stockholm. Moderbolaget är helt inriktat på ledning 

och utveckling av koncernen. Moderbolagets 

omsättning utgörs av försäljning av 

förvaltningstjänster till dotterbolagen.  

Bolagets aktie är sedan 9 juni 2017 noterat på 

Nasdaq First North. 

Redovisningsprinciper 
Bolaget AB tillämpar International Financial 

Reporting Standards (IFRS) sådan de antagits av 

EU. Denna delårsrapport har upprättats i enlighet 

med IAS 34 Delårsrapportering, årsredovisnings-

lagen, och RFR 1 Kompletterande redovisnings-

regler för koncerner.  

Moderbolagets redovisning är upprättad enligt 

Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell 

rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning 

för Juridiska personer. Samma redovisnings-

principer som för koncernen tillämpas utom för 

klassificering för vissa resultat- och balansposter.  
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TC Connect AB (publ.) Torshamnsgatan 30, 164 40 Kista 

E-post: info@tcconnect.se · Internet: tcconnect.se 

Org. Nr: 559102-0184 

 

Stockholm den 9 Mars 2018 

 

                           Malin Jonsson  

                                                 Styrelseordförande 

 

                 
 
                                     Ole Oftedal                   Niklas Flyborg          Petter Lundgren 
                              Verkställande direktör          Styrelseledamot          Styrelseledamot 
                                  Styrelseledamot    
 

 
 
               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
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TC Connect AB (publ.) Torshamnsgatan 30, 164 40 Kista 

E-post: info@tcconnect.se · Internet: tcconnect.se 

Org. Nr: 559102-0184 

Kommande rapporttillfällen 

 

Första kvartalet 2018  9 maj 2018 

Andra kvartalet 2018   8 augusti 2018 

Tredje kvartalet 2018   26 oktober 2018 

Bokslutskommuniké 2018 Datum för publicering fastställs i anslutning till att 

årsredovisningen 2017 publiceras. 

Årsstämma   2018-05-09 

Årsredovisningen beräknas publiceras på hemsidan den 18 april 2018. 

För ytterligare information kontakta: 

 
Ole Oftedal, VD 
Mail: ole.oftedal@tcconnect.se 
 

Hemsida: tcconnect.se 

 

TC Connect AB (publ.) 

Organisationsnummer: 559102-0184 

Styrelsens säte: Stockholm 

Besöksadress huvudkontor:  

Torshamnsgatan 30, 164 40, Sverige  

Certified Adviser 
Mangold Fondkomission AB 

Engelbrektsplan 2 

Box 55691, 102 15 Stockholm 

 

 

 

 

  

http://tcconnect.no/sv/hem/
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TC Connect AB (publ.) Torshamnsgatan 30, 164 40 Kista 

E-post: info@tcconnect.se · Internet: tcconnect.se 

Org. Nr: 559102-0184 

Koncernens rapport över totalresultat 
 

    2017-10-01 2017-04-01 

Belopp i tusental kronor (tkr) Not 2017-12-31 2017-12-31 

    

Nettoomsättning  49 021 116 373 

Övriga rörelseintäkter   46 220 

Summa rörelsens intäkter   49 067 116 593 

    

Rörelsens kostnader    

Direkta kostnader  -25 563 -62 004 

Övriga externa kostnader  -9 505 -18 730 

Personalkostnader  -13 420 -32 934 

Summa rörelsens kostnader   -48 488 -113 668 

    

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar 
(EBITDA)  580 2 926 

    

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar  -1 110 -3 068 

    

Rörelseresultat (EBIT)  -530 -142 

    

Finansiella intäkter  662 780 

Finansiella kostnader   -917 -1 627 

Resultat från finansiella poster   -256 -848 

    

Resultat före skatt  -786 -990 

    

Inkomstskatt   66 116 

Periodens resultat   -720 -874 

    

Övrigt totalresultat för perioden    

Poster som kan komma att redovisas över 
resultaträkningen    

Omräkningsdifferenser   -1 491 -1 521 

Summa övrigt totalresultat för perioden   -1 491 -1 521 

    

Summa totalresultat för perioden  -2 210 -2 394 

    

Periodens resultat hänförligt:    

Moderföretagets aktieägare  -720 -874 

    

Summa totalresultat hänförligt till:    

Moderföretagets aktieägare  -2 210 -2 394 

    

Resultat per aktie före och efter utspädning, SEK  -0,21 -0,36 

Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 3 400 000 2 429 870 

Antal utestående aktier vid periodens utgång  3 400 000 3 400 000 
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TC Connect AB (publ.) Torshamnsgatan 30, 164 40 Kista 

E-post: info@tcconnect.se · Internet: tcconnect.se 

Org. Nr: 559102-0184 

Koncernens rapport över finansiell ställning 
 

Belopp i tusental kronor (tkr) Not 2017-12-31 

   

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

Immateriella tillgångar   

Balanserade utgifter för utvecklingskostnader  1 401 

Goodwill 2 28 259 

   

Materiella anläggningstillgångar   

Maskiner och inventarier 2 22 677 

   

Finansiella anläggningstillgångar  – 

Uppskjutna skattefordringar 2 18 345 

Övriga långfristiga fordringar   84 

Summa anläggningstillgångar   70 766 

   

Omsättningstillgångar   

Varulager  4 306 

Kundfordringar   38 403 

Övriga fordringar  1 405 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  884 

Likvida medel   5 879 

Summa omsättningstillgångar   50 877 

   

SUMMA TILLGÅNGAR  121 643 

   

Belopp i tusental kronor (tkr) Not 2017-12-31 

   

EGET KAPITAL   

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare   

Aktiekapital  850 

Övrigt tillskjutet kapital  63 230 

Reserver  -1 521 

Periodens resultat  -874 

Summa eget kapital   61 686 

   

SKULDER   

Långfristiga skulder   

Övrig långfristiga skulder  20 

Uppskjutna skatteskulder 2 4 091 

Övriga avsättningar   374 

Summa långfristiga skulder   4 485 

   

Kortfristiga skulder   

Upplåning från kreditinstitut  3 719 

Checkräkningskredit  12 130 

Leverantörsskulder   11 511 

Aktuella skatteskulder  693 

Övriga kortfristiga skulder  7 274 

Övriga kortfristiga avsättningar  2,3 5 000 
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TC Connect AB (publ.) Torshamnsgatan 30, 164 40 Kista 

E-post: info@tcconnect.se · Internet: tcconnect.se 

Org. Nr: 559102-0184 

Övriga skulder  1 948 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   13 198 

Summa kortfristiga skulder   55 472 

   

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  121 643 

 

 

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
 

Belopp i tusental kronor (tkr) Not Hänförligt till moderföretagets aktieägare  

  

Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 

Balanserat 
resultat 

inkl årets 
resultat 

Summa 
eget 

kapital  

       

Ingående balans per 2017-
04-01 

 
50 45 000 – – 45 050 

       

Totalresultat       

Årets resultat     -874 -874 

Övrigt totalresultat       
Omräkningsdifferenser 
hänförliga utländska 
dotterbolag 

 

  -1 521  -1 521 

Summa Totalresultat   – – -1 521 -874 -2 394 

       
Transaktioner med 
aktieägare 

 
     

Nyemission, kontant  800 22 200    

Nyemissionskostnader   -5 090   -5 090 

Skatteeffekter 
nyemissionskostnader 

  
  1 120     1 120 

Summa Transaktioner med 
aktieägare 

  
800 18 230 – – 19 030 

              

Utgående balans per 2017-
12-31 

 
850 63 230 -1 521 -874 61 686 
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TC Connect AB (publ.) Torshamnsgatan 30, 164 40 Kista 

E-post: info@tcconnect.se · Internet: tcconnect.se 

Org. Nr: 559102-0184 

Koncernens rapport över kassaflödesanalys 
 
    2017-10-01 2017-04-01 

Belopp i tusental kronor (tkr) Not 2017-12-31 2017-12-31 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten    

Rörelseresultat  -530 -142 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    
- Återläggning av avskrivningar  1 110 3 068 
- Övriga poster ej kassapåverkande  171 254 
Erhållen ränta  50 168 
Erlagd ränta  -306 -1 016 
Betald skatt   -17 -164 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   478 2 168 

    
Förändringar i rörelsekapital    
Ökning/minskning varulager och pågående arbete  6 048 2 202 
Ökning/minskning kundfordringar  -11 821 -6 933 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  232 -1 921 
Ökning/minskning leverantörsskulder och övriga skulder  6 328 -1 684 

Kassaflöde från den löpande verksamheten   1 265 -6 168 

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten    
Förvärv av dotterföretag, efter avdrag för förvärvade 
likvida medel 2 – -6 433 
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  0 -350 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -1 013 -1 097 
Köp av finansiella anläggningstillgångar  -83 -19 

Kassaflöde från investeringsverksamheten   -1 096 -7 899 

    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    
Nyemission  – 23 000 
Nyemissionskostnader  -351 -5 090 
Förändring av skulder till kreditinstitut - factoring  -1 085 2 171 
Förändringar i övriga långfristiga skulder   -88 -88 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -1 524 19 993 

    
Periodens kassaflöde  -1 355 5 926 
Likvida medel vid periodens början  7 242 – 
Kursdifferens i likvida medel   -8 -47 

Likvida medel vid periodens slut   5 879 5 879 

  



13 

 

 
TC Connect AB (publ.) Torshamnsgatan 30, 164 40 Kista 

E-post: info@tcconnect.se · Internet: tcconnect.se 

Org. Nr: 559102-0184 

Resultaträkning moderbolaget 
 

 

    2017-10-01 2017-02-23 

Belopp i tusental kronor (tkr) Not 2017-12-31 2017-12-31 

    

Rörelsens intäkter    

Nettoomsättning 2 2 442 5 077 

Summa rörelsens intäkter  2 442 5 077 

    

Rörelsens kostnader    

Övriga externa kostnader  -2 115 -3 368 

Personalkostnader   -1 788 -3 168 

Summa rörelsens kostnader  -3 903 -6 536 

    

Rörelseresultat  -1 461 -1 459 

    

Finansiella intäkter  0 0 

Finansiella kostnader   0 -2 

Resultat från finansiella poster  0 -2 

    

Resultat före skatt  -1 461 -1 461 

    

Skatt på årets resultat   321 321 

Periodens resultat  -1 140 -1 140 
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Balansräkning moderbolaget 
 

Belopp i tusental kronor (tkr) Not 
2017-12-31 

   

TILLGÅNGAR   

Anläggningstillgångar   

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar i koncernföretag  
57 565 

Uppskjutna skattefordringar  
1 441 

Summa finansiella anläggningstillgångar  59 006 

   

Omsättningstillgångar   

   

Kortfristiga fordringar   

Kundfordringar  
 

9 
Fordringar hos koncernföretag  

6 802 

Övriga fordringar 
 

1 206 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   

51 

Summa kortfristiga fordringar  8 069 

   
Kassa och Bank  

1 570 
   

Summa omsättningstillgångar   9 638 

      

SUMMA TILLGÅNGAR  68 644 

   
   

Belopp i tusental kronor (tkr) Not 
2017-12-31 

   

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital    

Bundet eget kapital   

Aktiekapital  
850 

Summa bundet eget kapital  850 

   
Fritt eget kapital   

Överkursfond 
 

63 230 
Periodens resultat   

-1 140 

Summa fritt eget kapital  62 090 

      

Summa eget kapital  62 940 
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Kortfristiga skulder   

Leverantörsskulder  
 

105 
Skulder till koncernbolag  

4 597 

Övriga kortfristiga skulder 
 

533 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   

469 

Summa kortfristiga skulder  5 704 

      

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  68 644 

 

 

Noter till delårsrapporten 

Not 1 Rörelsesegment 

 

April - december 2017 Norge Sverige   Summa 

Nettomsättning 83 134 44 042  127 175 

Nettomsättning koncerninternt -63 -10 740   -10 802 

Summa intäkter externa kunder 83 071 33 302  116 373 

Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 573 2 353  2 926 

 

 

Not 2 Rörelseförvärv 
 
Förvärvat bolagsnamn: TC Connect AS AW Technic AB RAKOM  

Förvärvsdag: 2017-03-31 2017-08-01 2017-07-01  

     

          
Koncernen 2017-03-31 2017-08-01 2017-07-01 Summa 

Köpeskilling     
 - Kontant betalt – 8 000 1 060 9 060 

 - Reglerat med eget kapitalinstrument 45 000 – – 45 000 

 - Förvärvsskuld – 5 000 – 5 000 

Sammanlagd köpeskilling 45 000 13 000 1 060 59 060 

Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar 29 325 1 304 132 30 761 

Goodwill 15 675 11 696 928 28 299 

     

Tillgångar och skulder till följd av förvärvet är följande:     

     

     

Förvärvade nettotillgångar Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Summa 

Immateriella anläggningstillgångar, exklusive goodwill 2 146 – – 2 146 

Materiella anläggningstillgångar 24 566 147 132 24 845 

Uppskjutna skattefordringar 17 624 – – 17 624 
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Andra finansiella anläggningstillgångar 65 – – 65 

Varulager 6 491 156 – 6 647 

Kundfordringar och andra fordringar 29 360 3 114 – 32 474 

Likvida medel 1 446 1 181 – 2 627 

Långfristiga skulder -88 – – -88 

Uppskjutna skatteskulder -4 600 – – -4 600 

Övriga avsättningar -206 – – -206 

Leverantörsskulder och Övriga kortfristiga skulder -47 479 -3 294 – -50 773 

Verkligt värde på nettotillgångar 29 325 1 304 132 30 761 

Goodwill 15 675 11 696 928 28 299 

Sammanlagd köpeskilling 45 000 13 000 1 060 59 060 

     
Kontant reglerad köpeskilling – -8 000 -1 060 -9 060 

Likvida medel i dotterföretag 1 446 1 181 – 2 627 

Förändring av koncernens likvida medel vid 
förvärv 1 446 -6 819 -1 060 -6 433 

 
 

Not 2 Rörelseförvärv, forts. 
 
TC Connect AS 
Den 31 mars 2017 förvärvade moderföretaget 100 % av kapital och röster i det norska företaget TC 
Connect AS, med dotterbolaget TC Connect Sweden AB och fick därmed det bestämmande 
inflytandet i företaget. Förvärvet gjordes som en del i en omstrukturering för att kunna notera 
moderföretaget. Eftersom säljaren av aktierna var moderföretagets eget moderföretag utgör detta en 
transaktion under gemensamt bestämmande inflytande. Aktierna prissattes till verkligt värde. 
Moderföretaget har därför valt att tillämpa förvärvsmetoden enligt IFRS 3 Rörelseförvärv på detta 
förvärv. Övervägande har skett om det är en renodlad koncernintern omstrukturering som borde 
redovisas till ursprungliga bokförda värden, men då syftet var en notering och en ägarspridning med 
nytt bestämmande inflytande över rörelsen har vi bedömt att vald hantering bäst återspeglar den 
ekonomiska innebörden i transaktionen och också ger mer relevant information för den nya 
ägarkretsen.  
 
Om TC Connect AS hade ingått i koncernen under hela 2017 hade omsättningen varit ca 37 254 tkr 
högre och nettoresultatet ca 2 239 tkr lägre.  
 
Förvärvskalkylen är fortfarande preliminär och kan komma att justeras senast under 1 kvartalet 2018. 
 
AW Technic AB 
Den 1 augusti 2017 förvärvade moderföretaget 100 % av kapital och röster i det svenska företaget AW 
TEchnic AB och fick därmed det bestämmande inflytandet i företaget. Förvärvet skedde genom en 
betalning vid tillträdet om 8 000 tkr samt en avtalad tilläggsköpeskilling som uppskattades till 5 000 tkr. 
Tilläggsköpeskillingen har reglerats under februari 2018. 
 
Om AW Technic AB hade ingått i koncernen från 1 januari 2017 hade omsättningen varit ca 6 951 tkr 
högre och nettoresultatet ca 12 tkr lägre. 
 
Förvärvskalkylen är preliminär och kan komma att justeras. 
 
RA Kommunikationsteknik AB (’RAKOM’) 
Den 1 juli förvärvades inkråmet från RA Kommunikationsteknik AB. Köpeskillingen uppgick till 1060 tkr 
och i den förvärvade rörelsen ingick även materiella tillgångar om 132 tkr.  
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Not 3 Avsättningar 

Övriga kortfristiga avsättningar avser tilläggsköpeskilling avseende rörelseförvärvet av AW Technic 

AB. Denna tilläggsköpeskilling reglerades i februari 2018. 

 

Not 4 Transaktioner med närstående parter 

Under fjärde kvartalet har några transaktioner med närstående parter till koncernen inte förekommit.  
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