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TCECUR Sweden AB (publ.)
Org nr 559102-0184

Förvaltn i ngsberättelse
KONCERNEN

lnformation om verksamheten
Moderbolaget TCECUR Sweden AB (publ.) äger fristående dotterbolag som samtliga verkar inom säker
kommunikationsteknik respektive teknisk förebyggande säkerhet som inbrottslarm, passersystem,
brandlarm, överfallslarm och utrymningslarm.
2018 är koncernens andra verksamhetsår medan bolagen har funnits i lång tid och med långvariga
kundrelationer skapat etablerade marknadspositioner.

Under 2018har två emissioner utförts, den första (10msek) ijuni då avtalad delbetalning avseende
förvärvet av Mysec Sweden AB utfördes, den andra (1,75msek) emission under oktober avsåg en mindre

kvittning vid lösen av ett lån.

Under 2018 förvärvades Mysec Sweden AB för att fortsätta tillväxte och närvaro i Stockholmsregionen inom

teknisk förebyggande säkerhet.
Mysec ska driva tillväxten inom säkerhet som det fullfjädrade säkerhetsbolag man är med tillstånd och

certifikat inom brand och säkerhet i kombinationen med betydande och krävande kunder.

TC Connect bolagen (Norge och Sverige) fortsätter utveckla sina kunderbjudanden inom säker
kommunikation.

Aret 2018

2018 har varit ett händelserikt år för TCECUR. Vi har under året bland annat bytt namn och profil på bolaget
för att tydliggöra att vi är en teknikorienterad säkerhetskoncern.
Koncernens EB|TDA-resultat under året uppgår lill ca 2,4 MSEK och är belastat med extraordinära
kostnader om drygt 5 MSEK. Kostnaderna som är av engångskaraktär hänförs till förvärvet av Mysec,

avveckling av ledning i Norge och projekt i samband med ägarförändring och anskaffning av kapital.
Vi är också en förvärvsdriven koncern, vilket vi visat prov på genom att under året förvärva
lT/säkerhetsbolaget Mysec. Ett förvärv som har levererat över förväntan och som fortsatt ser ut att kunna

utvecklas bra med mycket god orderingång.
Samtliga dotterbolag har under året fortsatt levererat avancerade säkerhetssystem och säker
kommunikation till samhällets mest krävande kunder. AWT har uppvisat en mycket god tillväxt och har
levererat på en internationell marknad till stora globala aktörer med mycket höga säkerhetskrav.

Mvsec

Orderingång och fakturering var mycket god, och Mysec levererar för hela året över förväntan.
Genom en utveckling av organisationen med fler duktiga medarbetare och ett antal större kontrakt med lång

livstid har en ny bas skapats för att bygga ett större företag. Ledningen har skickligt utvecklat företaget till att
bli en av lT- och säkerhetsbranschens ledande integratörer i Stockholm.
Genom ett femårskontrakt med Botkyrka kommun och avtal med SISAB etablerar sig Mysec som en
ledande aktör inom offentlig sektor. Samtidigt har ett stort komplext projekt färdigställts för lCAs nya

huvudkontor i Solna och ett antal säkerhetssystem installerats till en internationell klädkedja i Stockholm.
Begränsningen för Mysecs tillväxt finns inom den egna organisationens förmåga att växa med kvalitet och

att fortsätta attrahera duktiga tekniker och projektledare, en bristvara inom den växande
säkerhetsbranschen.
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Org nr 559102-0184

TC Connect Sveriqe
Avslutningen på året fdr TC Connect i Sverige var över förväntan med en god orderingång och fakturering.
Sista kvartalet är normalt det starkaste då huvuddelen av kunderna är inom den offentliga sektorn och
större kontrakt levererades under perioden med god kvalitet.
Bolaget vann en viktig uppföljningsorder efter periodens slut om 6 MSEK. Affären är av strategisk art och
innebär en tydlig markering i marknaden att de är en av de ledande leverantörerna i Sverige inom säker
kommunikation till statliga myndigheter.

AWT
Orderingång och fakturering följer plan och tillväxten i projekt utanför Sverige ökar. Genom att följa sina
globalt verksamma kunder lyckas AWT med internationalisering av sin affär med förhållandevis små medel
Bolaget har ett välorganiserat integrationsteam, vilka bidrar till förmågan att leverera komplicerade projekt
med pressade tidsplaner och med god kvalitet till rimliga kostnader.
AWT har under året även byggt upp en större organisation i Sverige med erfarna projektledare med hög
kompetens inom projektledning och teknik. Ett nära samarbete med huvudleverantörerna Honeywelloch
Tyco underlättar expansionen internationellt.
AWT har tecknat en principöverenskommelse att förvärva ett mindre företag i Frankfurt för att stärka den
fysiska närvaron i en mycket expansiv marknad i norra Europa.

TC Connect Norqe
Omsättning och resultat nådde inte upp till den planerade nivån, främst beroende på att vi under hösten
förlorade en del upphandlingar. Vi har medvetet under året höjt marginalkraven i Norge, framförallt på större
och mer komplexa projekt.
Harald Rönning har i december tillträtt som ny VD och arbetar med en något förändrad strategi, där vi skall
satsa mer på det egna nätverket med relaterade produkter, fokusera på effektiv service och leverans, samt
en högre intensitet avseende marknadsaktiviteter.

Framtida utveckling

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 mojligheter till organisk tillväxt, en högre lönsamhet och ytterligare förvärv under 2019.

Väsentliga händelser efter balansdagen

Underfebruarimånad (2019) tillfördes koncernen kapitalom 18 msek genom en riktad nyemission.
Emissionen var det återstående beloppet som ordinarie bolagsstämman beslutade om i maj 2018.
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Flerårsöversikt koncernen

Koncernen
NYCKELTAL

5

2018-01-01
2018-12-31

2017-04-01
2017-12-31

Belopp i KSEK

Resultat
Rörelsens intäkter
EBITDA
Periodens resultat

Marginaler
Rörelsemarg inal, o/o, EB ITDA

Finansiell ställning
Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet, %

189 369
2 398

-5 250

1o/o

173 926
68 366

39o/o

1 16 593
2 926

-874

3o/o

121 643
61 686

51o/o

Anställda
Genomsnittligt antal anställda 66 42

Förslag till resultatdisposition vid 2018 års ordinarie stämma
Styrelsen föreslår att disponibelt fritt eget kapital (inklusive fri överkursfond), totalt 72 602 603 kronor,
överförs i ny räkning.

För förändringar i eget kapital under räkenskapsåret hänvisas till Koncernens och Moderbolagets rapport
över förändringar i eget kapital.

I övrigt hänvisas tillefterföljande finansiella rapporter med noter. 
N
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Koncernens resu ltaträkn i ng

Belopp iKSEK 2018-01-01 2017-04-01
Not 2018-12-31 2017-12-31

lntäkter 5 187 987 116 373
Aktiverat arbete för egen räkning 952

430 220Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -101 396 -62 004
Personalkostnader 7 -60 831 -32 934
Övriga externa kostander 6,23 -24 743 -18 730
Av-ochnedskrivninga |O,11 -4465 -3068
Summa rörelsens kostnader -191 435 -116 736

Rörelseresultat -2 067 -142

6

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

8
8

165
-3 513

780
-1 627

Resultat från finansiella poster -3 348 -848

Resultat före skatt

lnkomstskatt I

-5 415

165

-990

116
Arets resultat w
Rapport över resultat och övrigt totalresultat

2018-01-01 2017-04-01
2018-12-31 2017-12-31

Arets resultat

övrigt totatresultat

som kan komma aft redovisas över
Valutakursd iff erenser
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt

,5 250 -874

1 254
1 254

-1 521
-1 521

Summa totalresultat för året -3 996 -2 395

t{"
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Koncernens balansräkningar

Belopp iKSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGANGAR
Anlägg n ingstillgångar
Goodwill 10,24 64 101 28 259
Balanserade utvecklingskostnader 10 3 480 I 401
Maskiner och inventarier 1'1,24 21 307 22 677
Uppskjutna skattefordringar I 18 933 18 345

152 84

7

Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Upparbetat ej fakturerat
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Likvida medel

12
13
I

14

7 117
41 406

629
712

4 503
1 553

10 032

4 306
38 403

323
1 081

884
5 879

Summa omsättningstillgångar 65 953 50 877

SUMMA TILLGANGAR 173926 121 643

l',f"
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Koncernens balansräkningar, forts.

Belopp iKSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

8

EGET KAPITAL
Eget kapitalsom kan hänföras till moderföretagets ägare
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Upparbetat resultat inklusive årets resultat

15

15 965
73790

-267
-6122

850
63 230
-1 521

-874
Summa eget kapital 68 366 61 686

SKULDER
Långfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut
Skuld leasing och hyresavtal
Uppskjutna skatteskulder

16 20 900

9 4 425
152

20

4 091
374avsättni 17

Summa 25 477 4 485

Kortfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut 16 '18 921 15 849
Skuld leasing och hyresavtal

Leverantörsskulder 17 057 11 511
Aktuella skatteskulder 9 44 693
Övriga kortfristiga skulder 7 18 21 607 12 274

Förskott från kund 984 1 948
Fakturerad ej upparbetad intäkt 5 991

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 15 479 13 198
Summa kortfristiga skulder 80 083 55 473

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 173926 121 643

}''{.
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital

Belopp iKSEK Hänförligt till moderföretagets aktieägare

I

Not Aktiekaoital

Övrigt
tillskiutet

kaoital

Balanserat
resultat inkl

Reserver årets resultat
Totalt eget

kaoital

lngående balans per 2018-01-01 15

Totalresultat
Arets resultat
Övrigt totalresultat
Valutakursd ifferenser

850 63 230 -1521

I 254

-874 61 685

-5249 -5 249

1 254
,3

T ra n s Ki on er med akti eägare
Nyemission
Nyemiisionskostnader
Skatteeffekter nyemission

115 11 635
-1 367

292

11 750
-1367

292
Summa Transaktioner med 115 10 560 10 675

per 2O18-12-31

ilN.
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Koncernens rapport över kassaflöden

10

Belopp iKSEK
2018-01-01

Not 2018-12-31
2017-04-01
20'17-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar for poster som inte ingår i kassaflödet

- Aterläggning av avskrivningar
- Övriga poster ej kassapåverkande

Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald skatt

10,11 3 068
254
168

-'1 016
-164

-2 066

4 465

165
-3 029
-2127

-142

Kassaflöde n den verksamheten före

Förändrinqar i rörelsekaoital
Ökning/minskning varulager och pågående arbete
Ökning/minskning kundfordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder och

leverantörsskulder
Summa förändringar i rörelsekapital

-2 592 2 168

-2 602
3 460

-5 883

11 440
6 415

2 202
-6 933
-1921

-1 684
-8 336

n en de verksamheten

Kassaflöde från investeringsverksamheten
lnvesteringar i immateriella anläggningstillgångar
lnvesteringar i materiella anläggningstillgångar
Förvärv av dotterföretag

-3162
-1249

-18 520
-221

-6 168

-350
-1 097
-6 433

-19lnveste i finansiella
n

Kassaf löde f rån finansieringsverksamheten
Nyemission
Nyemissionskostnader
Förändring av skulder till kreditinstitut

20

-1 351
-1 633
26 436

-7 899

23 000
-5 090
2171

-88Föränd
Kassaflöde

rå skulder
mheten 19 993

Periodens kassaflöde 4 124 5 926

Likvida medelvid periodens början
Kursdifferens i likvida medel

5 879
29 -47

Likvida medel vid periodens slut 10 032 5 879

il\"
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Moderbolagets resu ltaträkn i n g
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Belopp iKSEK Nlot
2018-01-01
2018-12-31

2017-02-23
2017-12-31

Rcirelsens intäkter
Nettoomsättning 5 11 224 5 077

Summa rörelsens intäkter 11 224 5 077

Röre/sens kostnader

Adm inistrativa kostnader 6.7,23 .11557 .6 536

Rörelseresultat

Räntekostnader och liknande resultatposter

-333

-2 005

-1 459

-2

Resultat från finansiella poster -2 005 -2

Resultat före skatt
Koncernbidrag

-2 338

2400
-109

-1461

Skatt årets resultat
resultat

o 321
47 .1 '140

Mode rbo I agets rap port över övri gt tota I res u ltat

2018-01-01
2018-12-31

2017.02-23
2017-12-31

Arets resultat

övrigt totalresultat:
Poster som kan komma att redovi$as över

47 -1140

totalres netto efter

Summa totalresultat 47 -1140

hr.
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Moderbolagets balansräkni n g
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Belopp iKSEK Not 20'18-12-31 2017-'12-3'l

TILLGANGAR
Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 27

I
103 926

1 624
62 565

1 441

mma an 64 006

Summa

Omsättningstillgångar

Kortf ristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar

05 006

9
4 487

156
827
165

I
6 802

127
1 079

51

n

Förutbetalda kostnader och
Summa

Kassa och bank

intäkter 14

r 5

587 1 570

Summa

SUMMA TILLGANGAR

9 638

111 772 73 6M

bu{'
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Moderbolagets balansräkn i ng

13

Belopp iKSEK Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

15

Aktieka 965 850
mma u eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat
Arets resultat

73 790
-1 140

-47

63 230

-1 140

Summa fritt eset kapital 72603 62 090

73 62

Långfristiga skulder
Upplåninq från kreditinstitut 16 16 850

Summa långfristiga skulder t6 850

Kortfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skulder till koncernbolag
Övriga skulder 18

19

3 150
475

3 935
12 394

1 399

105
4 597
5 533

469kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga 704

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 111 772 73 64

b,$
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tvtoderbolagets rapport över förändringar i eget kapital
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Belopp iKSEK t{ot
Aktie- överkurs- Balanserat
kapital fond resultat

Arets
resultat

Summa
eget

kapital

Eget kapital per 2018-01-01

Totalresultat:
Arets resultat

'15 850 63 230 -1 140

-47

62 940

-47
Summa totalresultat -47 -47

Transffiioner med affiieägare
Nyemission
Kostnader i anslutning till nyemission
Skatteeffekt av nyemissionskostnader

115 11 635
-1 367

292

750
367
292

11

-1

Summa transaktioner med 1{5 10 560 10 675

h,{
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Moderbolagets rapport över kassaflöden

Belopp iKSEK

15

2018-01-01
2018-12-31

2017-02-23
2017-12-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Erlagd ränta
Betald skatt

-333
-2 005

-109

-1459
-2

-1 120

Kassaflöde från den löoande verksamheten före -2 47 -2 581

Förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning kundford ringar
Ö kning/minskning övriga kortf ristiga fordringar
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder

I
3 749
8 481

370

-9
-8 059
5 599

105leverantörsskulder
Summa förändringar i rörelsekaoital -2364

Kassaflöde från den löoande verksamheten 10 162 -4 945

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Förvärv av dotterföretag -29 611
-183

-57 565

Ökninq/minskninq finansiella kortfristioa tillqånqar
Kassaf löde f rån investeringsverksamheten -29794 -57 565

Kassaf löde f rån finansieringsverksamheten
Nyemission
Upptaqna lån

-1 351

20 000
64 080

Kassaf löde f rån finansierin gsverksamheten 18 649 64 080

Periodens kassaflöde -983 I 570

Likvida medelvid periodens början
Kursdifferens i likvida medel

I 570

Likvida medel vid periodens slut 587 I 570

hN
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NOTER

Not 1 Allmän information

TCECUR Sweden AB med dotterföretag ("Koncernen" eller "TCECUR") är en helhetsleverantör inom
radiokommunikation och teknisk förebyggande säkerhet. TCECUR är en foretagsgrupp 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 lT-säkerhet.
Vår specialistkompetens, i kombination med ett stort specialanpassat produktutbud, gör oss till en mycket
kostnadseffektiv partner. TCECUR har ledande kompetens inom verksamhetskritiska kommunikations-
system och stor erfarenhet av att integrera våra lösningar i befintliga system. TCECUR har som enda
leverantör i Norge ett kommersiellt TETRA-näI med täckning från Gardermoen till Drammen. Vierbjuder
lösningar baserade på detta nät för alla kunder som behöver säker, professionell och verksamhetskritisk
kommunikation. I Sverige har vi stor erfarenhet av att arbeta med och ta fram de bästa lösningar för
användare inom radiokommunikationssystem, RAKEL.

Koncernens kunder finns både inom privat- och offentlig verksamhet. Koncernen har egna bolag i Sverige
och Norge.

Moderforetaget är ett aktiebolag som är registrerat i Sverige och har sitt säte i Stockholm. Besöksadressen
till huvudkontoret ärTorshamnsgatan 30, 164 40 Kista.

Den 8 april 2019 har denna koncernredovisning godkänts av styrelsen för offentliggörande.

Samtliga belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inte annat anges.

Not 2 Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper

2.1 Grund för rapporternas upprättande

Koncernredovisningen har upprättats ienlighet med lnternational Financial Reporting Standards (IFRS)

sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncernen.

Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden. Några finansiella instrument som
värderas till verkligt värde via resultaträkningen eller över övrigt totalresultat har inte förekommit under
räkenskapsåret.

De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges
nedan.

Att upprätta rapporter i överenstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga uppskattningar för
redovisningsändamå|. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens
redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller
sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen
anges i not 4.

Moderforetagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning föriuridiska personer och
Arsredovisningslagen. I de fall moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges
detta separat i slutet av detta redovisningsprincipavsnitt.

hrt



TCECUR Sweden AB (publ.)
Org nr 559102-0184

17

Nya och ändrade standarder som ska tillämpas av koncernen i innevarande period

Samtliga standarder som trätt ikraft under 2018 har tillämpats i koncernredovisningen.
Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som träder i kraft 20,l9 eller senare
och som bedöms kunna få eller ha påverkan på de finansiella rapporterna

Nya och ändrade /FRS som ei trätt i kraft

IFRS 9 och IFRS 15 trädde ikraft'l januari2018 och tillämpas av koncernen från detta datum. IFRS 16 är
tillämplig för räkenskapsår som påbOrjas 1 januari 2019. Förtida tillämpning är tillåten men koncernen har
valt att inte nyttja denna mojlighet.

IFRS 15 ersätter IAS 11 Entreprenadavtal och IAS 18 lntäkter och innehåller en ny samlad modellfor
intäktsredovisning avseende kundkontrakt. Redovisningen av de kundavtal och kontrakt som utförts under
2018 har inte påvrerkats av nya regelverket. Den nya standarden har således inte haft någon inverkan på

koncernens resultat och finansiella ställning.

IFRS I hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. lnga effekter
av ändrade redovisningsprinciper till följd av IFRS 9 finns att redovisa i ingående eget kapital 2018. Den del

i standarden som har störs påverkan på koncernen är den nya nedskrivningsmodell som införs och som

bygger på förväntade kreditförluster i stället för inträffade. För koncernen innebär den nya modellen en

delvis ny process vid bedömning av kreditförluster.

Koncernen har under 2018 utfört förberedelsearbetet inför IFRS 16, som är tillämplig från 1 januari2019.

Det som framför allt kommer påverka resultat och ställning är redovisningen av koncernens lokalkontrakt,

vilka i dagsläget redovisas som operationell leasing. De huvudsakliga effekterna är: rÖrelseresultatet

kommer att forbättras, finansnettot blir mer negativt, kassaflöde från den löpande verksamheten kommer att
bli bättre och kassaflödet från finansieringsverksamheten kommer uppvisa ett mer negativt resultat. En
jämförande balansräkning per 2018-12-31 med klassificering enligt IFRS 16 finns i Not 29.

2.2 Koncernredovisning

Dotterföretag
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmandeinflytande. Koncernen kontrollerar ett
företag när det exponeras för eller har rätt till rdrlig avkastning från sitt innehav iföretaget och har möjlighet
att påverka avkastningen genom sitt inflytande iföretaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen
från och med den dag då det bestämmandeinflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur

koncernredovisningen från och med den dag då bestämmandeinflytandet upphör.

Förvärvsmetoden används för redovisning av Koncernens rorelseförvärv. Köpeskillingen för förvärvet av ett
dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder och de aktier som emitterats av
koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla tillgångar eller skulder som är en följd av en

överenskommelse om villkorad köpeskilling. Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår.

ldentifierbara forvärvade tillgångar och övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till
verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv avgör koncernen om alla innehav utan bestämmande
inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets proportionella andel av
det förvärvade företagets nettotillgångar.

Det belopp varmed köpeskilling, eventuellt innehav utan bestämmandeinflytande samt verkligt värde på

förvärvsdagen på tidigare aktieinnehav överstiger verkligt värde på koncernens andel av identifierbara
förvärvade nettotillgångar, redovisas som goodwill. Om beloppet understiger verkligt värde för det
förvärvade dotterföretagets tillgångar, i händelse av ett s.k. "bargain purchase", redovisas mellanskillnaden
direkt i resultaträkningen såsom en Övrig rörelseintäkt.
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2.3 Segmentrapportering och resultat per aktie

Rörelsesegment
Ett operativt segment är en del i ett företag vars verksamhetsresultat regelbundet granskas av koncernens
"Högsta Verkställande Beslutsfattare" som fattar beslut om vilka resurser som ska allokeras till segmentet
och utvärderar segmentets resultat. lnom TCECUR har en grupp bestående av verkställande direktör och
CFO utsetts som Högsta Verkställande Beslutsfattare.

Verksamheten följs upp på intäktsbasis per följande segment:

1. Försäljning per land

Hittills följs resultat för koncernen som helhet. Någon uppföljning av tillgångar och skulder per segment sker
inte i nuläget, utan för koncernen som helhet. Segmentsindelningen är under översyn och kan komma att
förändras under 2019.

2. Resultat per aktie
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att nettovinst, hänforlig till moderbolagets aktieägare,
divideras med viktat genomsnittligt antal utestående aktier under året.

2.4 Omräkning av utländsk valuta

F u nktionell valuta och rapportvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i Koncernen är värderade i den valuta
som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta).
I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK) som rapportvaluta, vilket också är Moderföretagets
funktionella valuta och rapportvaluta.

T ra n saktione r och b al a nsposte r
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på
transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner
och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i

resultaträkningen. Valutakursdifferenser på utlåning och upplåning redovisas i finansnettot, medan övriga
valutakursd ifferenser in går i rörelseresu ltatet.

Koncernföretag

Resultat och finansiell ställning för alla koncernförelag (av vilka inget har en höginflationsvaluta som
funktionell valuta) som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens
rap po ftv al uta e n I igt följ a nde :

a) tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagens kurs,
b) intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs, och
c) alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del av övrigt totalresultat.

Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräkning av nettoinvesteringar i

utlandsverksamheter och av upplåning och andra valutainstrument som identifierats som säkringar av
sådana investeringar, till eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de
kursdifferenser som redovisats i eget kapital till resultaträkningen och redovisas som en del av
realisationsvi nsten/föilusten.

Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas
som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.
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2.5 lmmateriella tillgångar

Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens
andel av det förvärvade dofterföretagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill på

förvärv av dotterföretag redovisas som immateriella tillgångar.

Goodwill som redovisas separat testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och

redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Nedskrivningar av goodwill

återförs inte. Vinst eller förlust vid avyttring av en enhet inkluderar kvarvarande redovisat värde på den
goodwill som avser den avyttrade enheten.

Goodwill fordelas på kassagenererande enheter vid prövning av eventuellt nedskrivningsbehov.
Fördelningen görs på de kassagenererande enheter eller grupper av kassagenererande enheter som

förväntas bli gynnade av det rörelseförvärv som gett upphov till goodwillposten. Koncernen fördelar
ursprunglig goodwill som uppkom då Koncernen bildades under 2014 till de operativa segment som fanns
vid den tidpunkten den ursprungliga goodwillen uppstod. Därefter tillkommande goodwill har fördelats till de

kassagenererande enheter som bedömts gynnas av rörelseforvärvet.

Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten

Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling och testning av identifierbara och unika
produkter som kontrolleras av koncernen, redovisas som immateriella tillgångar när foljande kriterier är
uppfyllda:

1. det är tekniskt möjligt att färdigställa produkten så att den kan användas,
2. företagets avsikt är att färdigställa produkten och att använda eller sälja den,
3. det finns förutsättningar att använda eller sälja produkten,
4. det kan visas hur produkten genererar troliga framtida ekonomiska fördelar,
5. adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och for att använda eller

sälja produkten finns tillgängliga, och
6. de utgifter som är hänförliga till produkten under dess utveckling kan beräknas på ett tillförlitligt sätt

Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av tillgången, innefattar utgifter för anställda, material
och en skälig andelav indirekta kostnader. Vid aktivering tas hänsyn till den delav utgifterna som
intäktsförts mot erhållna/förväntade bidrag. Balanserade utvecklingskostnader redovisas som immateriella
tillgångar och skrivs av från den tidpunkt då tillgången är färdig att användas.

Avskrivningstider
Goodwill - Obestämbar livslängd - prövas för nedskrivning.
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten - 5 år

2.6 Materiellaanläggningstillgångar

Alla materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Materiella anläggningstillgångar består i koncernen av maskiner och inventarier.

Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat tillgång. Detta
beroende på vilket som är lämpligt och endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska formåner som
är forknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och tillgångens anskaffningsvärde kan
mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för den ersatta delen tas bort från balansräkningen. Alla andra
former av reparationer och underhåll redovisas som kostnader i resultaträkningen under den period de
uppkommer.

Avskrivningar på andra tillgångar, för att fördela deras anskaffningsvärde ner till det beräknade restvärdet
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över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt fÖljande

Av skriv n ing stide r m ate riel la a n I ägg n i ng stil Ig äng a r

lnventarier 5 år

Maskiner 10 år

N edskriv n i n g av m ate riel la a n I äg g n i n g stil lg än g ar
Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperioder prövas varje balansdag och justeras vid behov. En tillgångs
redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens redovisade värde
överstiger dess bedömda återvinningsvärde. Vinster och förluster vid avyttring faslställs genom en
jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i Övriga rörelseintäkter
respektive Ovriga rörelsekostnader i resultaträkningen.

Se även efterföljande avsnitt avseende beskrivning av nedskrivningar av icke-finansiella
anläggningstillgångar.

2.7 Nedskrivningaravicke-finansiellaanläggningstillgångar

Tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt
nedskrivningsbehov. I nuläget är detta enbart goodwill för koncernen.

Materiella anläggningstillgångar och sådana immateriella tillgångar som skrivs av bedöms med avseende
på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet
kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde

överstiger dess återvinningsvärde. Atervinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat
med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas

tillgångar på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter).

En nedskrivning reverseras om det både finns indikation på att nedskrivningsbehovet inte längre föreligger
och det har skett en förändring i de antaganden som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet.
Nedskrivning av goodwill återförs dock aldrig. En reversering görs endast iden utsträckning som tillgångens
redovisade värde efter återföring inte överstiger det redovisade värde som skulle ha redovisats, med avdrag

för avskrivning där så är aktuellt, om ingen nedskrivning gjorts.

2.8 Finansiella instrument

Koncernen klassificerar finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: finansiella tillgångar och
skulder värderade till verkligt värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar, finansiella
tillgångar som kan säljas samt övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den
finansiella tillgången eller skulden förvärvades. Under 2018 har enbart lånefordringar, kundfordringar samt
övriga finansiella skulder förekommit.

Lånefordri ng ar och kundford ring ar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller
fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar
med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som
anläggningstillgångar. Lånefordringar och kundfordringar redovisas som kundfordringar, övriga fordringar,
upptu[na intakier respektive finansiella anläggningstillgångar i balansräkningen. Aven likvida medel ingår i

denna kategori. En nedskrivning av kundfordringar redovisas i resultaträkningen såsom övrig extern
kostnad.

Övriga finansiella skulder
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Koncernens upplåning (omfattar posterna upplåning från kreditinstitut, factoring och övrig långfristig
upplåning) och leverantörsskulder klassificeras som övriga finansiella skulder, se beskrivning av
redovisningsprinciper i avsnitt 2.'13 och 2.14 nedan.

Allmänna principer
Kdp och försäljningar av finansiella tillgångar och skulder redovisas på affärsdagen - det datum då

Koncernen förbinder sig att köpa eller sälja tillgången eller skulden. Finansiella tillgångar och skulder
redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader, vilket gäller alla finansiella tillgångar
och skulder som lnte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen. Finansiella tillgångar och skulder
värderade till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan

hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från
balansråkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och

Koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten.
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller på annat sätt

utsläckts.

Lånefordringar, kundfordringar och övriga finansiella skulder redovisas efter anskaffningstidpunkten till

uppl upet anskaffningsvärde med tillämpnin g av effektivräntemetoden'

Koncernen bedömer per varje balansdag om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger

för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar, såsom upphörande av en aktiv marknad eller

att det ej är troligt att gäldenären kan uppfylla sina åtagande. Nedskrivningsprövning av kundfordringar
beskrivs i not 2.10 nedan.

N ed skriv n i ng av fin a n siel I a tillg ä ng ar
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov
föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av

tinanåielta tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis för ett

nedskrivningiOenov till följd av att en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första
gången och att denna händelse har en inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för den

finansiella tillgången som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt'

2.9 Varulager

Varulagret redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoforsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet
fastställs med användning av iorst in, först ut-metoden (FIFU). Anskaffningsvärdet för handelsvaror består
av kostnad för inköp av varorna. Lånekostnader ingår inte. Varulagret består till största del av kablar och

andra verktyg som används till bolagets tjänster. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade
försäljningspiiset i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga försäljningskostnader. Erforderlig

avsättning för inkurans har gjorts efter individuell bedömning.

2.10 Kundfordringar

Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med

tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning. En reservering

för värdeminskning av kundfordringar görs när det finns objektiva bevis för att Koncernen inte kommer att
kunna erhålla alla belopp som är förfallna enligt fordringarnas ursprungliga villkor. Väsentliga finansiella
svårigheter hos gäldenären, sannolikhet för att gäldenären kommer att gå i konkurs eller genomgå finansiell

rekonstruktion och uteblivna eller försenade betalningar (förfallna sedan mer än 30 - 60 dagar beroende av
kundernas geografiska placering) betraktas som indikatorer på att ett nedskrivningsbehov av en
kundfordran kan föreligga. Reserveringens storlek utgörs av skillnaden mellan tillgångens redovisade värde
och nuvärdet av bedömda framtida kassaflöden, diskonterade med den ursprungliga effektiva räntan. Såväl

förluster avseende kundfordringar som återvunna tidigare nedskrivna kundfordringar redovisas i

resultaträkningen i kostnadsslaget övriga externa kostnader.
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Redovisat värde för kundfordringar, efter eventuella nedskrivningar, förutsätts motsvara dess verkliga värde,
eftersom denna post är kortfristig i sin natur.

2.11 Likvida medel

I likvida medel ingår kassa, banktillgodohavanden, övriga kortfristiga placeringar med en löptid på högst tre
månader från anskaffningstidpunkten. Checkräkningskredit redovisas som upplåning bland kortfristiga
skulder.

2.12 Aktiekapital

Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till emission av
nya aktier redovisas, nefto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden.

2.13 Leverantörcskulder

Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde
med tillämpning av effektivräntemetoden. Redovisat värde för leverantörsskulder förutsätts motsvara dess
verkliga värde, eftersom denna post är kortfristig till sin natur.

2.14 Upplåning

Upplåning (upplåning från kreditinstitut och övrig långfristig upplåning) redovisas inledningsvis tillverkligt
värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och
eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet
redovisas i resultaträkningen fordelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.

Upplåning klassificeras som kortfristiga skulder om inte koncernen har en ovillkorlig rätt att skjuta upp

betalning av skulden i åtminstone 12 månader efter balansdagen.

Lånekostnader (räntekostnader och transaktionskostnader) redovisas i resultaträkningen i den period till
vilken de hänfor sig.

2.15 Aktuelloch uppskjuten skaft

Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i

praktiken beslutade i de länder där moderföretagets dotterföretag är verksamma och genererar
skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer
avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för tolkning och gör, när så bedöms lämpligt,
avsättningar för belopp som troligen ska betalas till skattemyndigheten.

Uppskjuten skatt redovisas i sin helhet, enligt balansräkningsmetoden, på alla temporära skillnader som
uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i

koncernredovisningen. Den uppskjutna skaften redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av en
transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett rörelseförvärv och
som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller skattemässigt resultat. Uppskjuten
inkomstskaft beräknas med tillämpning av skattesatser (och -lagar) som har beslutats eller i praktiken
beslutats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras
eller den uppskjutna skatteskulden regleras.

Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är sannolikt att framtida skattemässiga överskott
kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader som uppkommer på andelar i dotterföretag, förutom där
tidpunkten för återföring av den temporära skillnaden kan styras av koncernen och det är sannolikt att den
temporära skillnaden inte kommer att återföras inom överskådlig framtid
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2.16 Ersättningar till anställda

P e n s i on sfö rp I i kte I se r
Koncernen har enbart så kallade avgiftsbestämda pensionsplaner.

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar TCECUR avgifter till offentligt eller privat administrerade
pensionsfOrsäkringsplaner på obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga ytterligare

betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. Avgifterna redovisas som personalkostnader i takt med

att de intjänas genom att anställda utfört tjänster åt företaget. Förutbetalda avgifter redovisas som en

tillgång i den utsträckning som kontant återbetalning eller minskning av framtida betalningar kan komma

koncernen tillgodo.

Kostnader avseende tjänstgöring under tidigare perioder redovisas direkt i resultaträkningen.

Ko rtf ri sti g a e rs ättn i n g a r
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de

relaterade tjänsterna erhålls.

E rsättn i ng ar v id u p psäg n i ng
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp av Koncernen fÖre normal

pensionstidpunkt eiler då en anstalb accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. TCECUR

iedovisar avgångsvederlag när koncernen bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en

detaljerad foimeit plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid uppsägning som

resuliat av ett erbjudande som gjorts tOr att uppmuntra till frivillig avgång. Förmåner som forfaller mer än 12

månader efter balansdagen diskonteras till nuvärde.

2.17 Avsättningar

Avsättningar redovisas när Koncernen har en legal eller informell förpliktelse till följd av tidigare händelser,

det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet, och beloppet har

beräknats på ett tillförlitligt sätt. Avsättningar i Koncernen består av tilläggsköpeskillingar vars

betalningstidpunkt eller belopp med säkerhet inte kan fastställas. lnga avsättningar görs för framtida

rörelseförluster.

Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som forväntas krävas for att reglera förpliktelsen. Härvid

används ön diskonteringsränta före skatt som återspeglar en aktuell marknadsbedömning av det

tidsberoende värdet av pengar och de risker som är forknippade med avsättningen. Den ökning av

avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som räntekostnad. Merparten av avsättningarna i

TCECUR är kortfristiga till sin natur.

2.18 lntäktsredovisning

lntäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda varor och

utförda tjänster inom konceinen. Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt

sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget och att de särskilda
kriterier som beskrivs nedan per typ av verksamhet är uppfyllda.

Försäljning av varor

Försäljning av varor står för en betydande del av koncernens omsättning. lntäkter från varuförsäljning
redoviias när risker och förmåner förknippade med ägandet är överförda från Koncernen och Koncernen

inte längre utövar någon reell kontroll över de sålda varorna, intäkterna och tillhörande utgifter kan beräknas

tillförlitligt och det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som är förknippade med varufÖrsäljningen

tillfaller Koncernen.
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Försäljning av tiänster - serviceuppdrag

TCECUR utfor serviceuppdrag. Dessa uppdrag är avtalsmässigt av varierad längd, från 3 månader till 12

månader. Uppdragen utförs såväl på löpande räkning som på fastprisbasis. Ett fastprisuppdrags utfall kan

beräknas på ett tillförlitligt sätt när den totala uppdragsinkomsten kan mätas tillforlitligt, när det är sannolikt
att de ekonomiska fördelarna som är förknippade med uppdraget kommer att tillfalla Koncernen, när
färdigställandegraden och de totala utgifterna per balansdag kan mätas tillförlitligt, när samtliga
uppdragsutgifter kan identifieras och mätas tillförlitligt. Ett uppdrag på löpande räkning kan beräknas
tillfdrlitligt när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som kan hänföras till uppdraget kommer att
tillfalla Koncernen och de uppdragsutgifter som hänfor sig till uppdraget kan identifieras och mätas på ett
tillförlitligt sätt.

Ränteintäkter

Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden.

2.19 Leasing

Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren klassificeras
som operationell leasing. Betalningar som görs under leasingperioden (efter avdrag för eventuella
incitament från leasegivaren) kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Leasing av anläggningstillgångar, där Koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska risker och fÖrdelar

som foiknippas med ägandet, klassificeras som finansiell leasing. Under räkenskapsåret har några

finansiella leasingkontrakt inte förekommit.

2.20 Utdelningar

Utdelning till moderforetagets aktieägare redovisas som skuld i Koncernens finansiella rapporter i den
period då utdelningen godkanns av moderföretagets aktieägare. Några utdelningar kommer inte föreslås
inför 2019 års årsstämma avseende verksamhetsåret 2018.

2.21 Redovisningsprinciperi moderbolaget

Redovisningsprinciperna i moderbolaget överensstämmer i allt väsentligt med koncernredovisningen.
Moderbolagets redovisning är upprättad ienlighet med RFR 2 Redovisning föriuridiska personeroch
Arsredovisningslagen. RFR 2 anger undantag från och tillägg tillde av IASB utgivna standarder samt av
IFRIC utgivna uttalanden. Undantagen och tilläggen ska tillämpas från det datum då den juridiska personen

i sin koncernredovisning tillämpar angiven standard eller uttalande.

Moderföretaget använder de uppställningsformer som anges iArsredovisningslagen, vilket bland annat
medfor att en annan presentation av eget kapital tillämpas.

Aktier i dotterforetag redovisas till upplupet anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar.
När det finns en indikation på att aktier och andelar i dotterbolag minskat i värde görs en beräkning av
återvinningsvärdet. Ar detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i

posten Resultat från andelar i koncernföretag. I anskaffningsvärdet för andelar i dotterforetag inkluderas
transaktionskostnader. I koncernredovisningen kostnadsföres transaktionsutgifter iden period de
uppkommer.
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2.22 Definitioner nyckeltal flerårsöversikt i förvaltningsberättelse

Rörelseresultat innan avskrivningar och nedskrivningar

Rörelseresultat

Resultat före avskrivningar dividerat med nettoomsättning

Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen

Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med
genomsnittligt sysselsatt kapital.

Sysse/saff kapital

Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital
Eget kapital plus räntebärande
skulder
Eget kapital plus obeskattade reserver minus skattedel på obeskattade reserver i

förhållande till balansomslutningen.Soliditet

EBITDA

EBIT
Rörelsemarginal EBITA

Vinstmarginal

Av kastn i ng på sysse/saff
kapital
Avkastning pä eget
kapital

Not 3 Finansiell riskhantering

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk och ränterisk),
kreditrisk och likviditetsrisUfinansieringsrisk. Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på

oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma
effekter på resultat och likviditet p.g.a. finansiella risker. Koncernen använder sig i nuläget inte av några
säkringsinstrument.

Riskhanteringen sköts av ekonomichef i samråd med verkställande direktören och styrelsen, enligt riktlinjer
som fastställts av styrelsen. I riskfunktionen ingår att identifiera, utvärdera och säkra finansiella risker. Detta
sker i nära samarbete med koncernens operativa enheter.

Koncernen tillämpar inte s.k. säkringsredovisning enligt reglerna i IFRS 9.

Marknadsrisk

(i) Valutarisk

TC Connect är en internationell koncern med verksamhet i Sverige och Norge. Rapporteringsvalutan är
svenska kronor. Detta gör att koncernen är exponerad for valutarisker på grund av att förändringar i

valutakurser kan påverka resultat och eget kapital.

Exponering for förändring i valuta delas vanligen in i två huvudgrupper, omräkningsexponering respektive
t ra n sa kti o n sex p on e ri n g.

Omräkningsexponering
De utländska dotterbolagens tillgångar med avdrag för skulderna utgör en neftoinvestering i utländsk valuta,
som vid konsolideringen ger upphov till en omräkningsdifferens. Sådana omräkningsdifferenser förs direkt
till koncernens egna kapital och redovisas under separat kategori inom eget kapital benämnd Reserver.
Riktlinjerna inom koncernen är att nettoinvesteringar i utländsk valuta inte ska säkras med finansiella
derivat, bl.a. för att undvika eventuella oönskade likviditetseffekter när sådana derivat förlängs. Däremot är
det tillåtet att säkra nettoinvesteringen genom att ta upp ett lån i aktuell valuta. En närliggande form av
omräkningsexponering är det resultat som under året upparbetas i de utländska dotterbolagen och som
därmed löpande påverkar det utländska egna kapitalet.

\.-



TCECUR Sweden AB (publ.)
Org nr 559102-0184

26

Koncerninterna lån omräknas till aktuell balansdagens kurs hos den enhet som har fordran alternativ
skulden denominerad i annan valuta än den funktionella valuta som gäller rör respektive enhet. Netto har
koncerninterna lån ingen påverkan på eget kapital, däremot påverkar de resultaträkningen för koncernen,

T ra n s akt i o n sex p o n e ri n g
Med transaktionsexponering menas vanligen dels exponering som härrör från kommersiella flöden, d.v.s.
försäljning och inköp över gränserna, dels exponering från finansiella flöden.

(ii) Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden

Eftersom koncernen inte innehar några väsentliga räntebärande tillgångar, är koncernens intäkter och
kassaflöde från den löpande verksamheten i allt väsentligt oberoende av förändringar i marknadsräntor
Koncernens upplåning avser huvudsakligen skulder för factoring, vilka löper till rörlig ränta för vilket
koncernen är exponerad för ränteförändringar (kassaflödesrisk).

Kreditrisk

Kreditrisk eller motpartsrisk är risken för att motparten i en finansiell transaktion inte fullgör sina förpliktelser
på förfallodagen. Kreditrisk hanteras på koncernnivå och uppstår genom kundfordringar, likvida medel,
derivatinstrument och tillgodohavanden hos banker och finansinstitut.

Se not 13 Kundfordringar, och efterföljande stycke, för närmare beskrivning av koncernens exponering i

kundfordringar.

Kundkreditrisk

Utöver en övergripande övervakning på koncernnivå sker en mer detaljerad uppföljning av kundkreditrisker
på lokal nivå, nära kunden. Kundkreditrisk är risken att kunder inte uppfyller sina åtaganden. Om kunder
kreditbedöms av oberoende värderare, används dessa bedömningar. I de fall då ingen oberoende
kreditbedömning finns, görs en riskbedömning av kundens kreditvärdighet där dennes finansiella ställning
beaktas, liksom tidigare erfarenheter och andra faktorer. Risklimiter fastställs baserat på interna eller
externa kreditbedömningar. Användningen av kreditgränser foljs upp regelbundet. Några större
koncentrationer av kreditrisker bedöms inte föreligga. Bolagets kundlista består av stora välrenommerade
bolag med mycket god betalningsförmåga. Den maximala exponeringen för kreditrisker i kundfordringar
utgörs av det, för varje given tidpunkt, redovisade värdet.

Li kvid itetsrisk/Fi nansierin gsrisk

Per den 31 december 2018 hade koncernen en tillgänglig likviditet om 21 061 tkr. Koncernen har utöver
redovisade likvida medel om 10 032 tkr en outnyttjad factoringkredit om 9 529 tkr, där factoringkrediten är
begränsad till att nyttjas mot kundfordringar och varulager. Vidare finns en outnyttjad checkräkningskredit
om 1 500 tkr per 20'18-12-3'1.

Målet avseende kapitalstrukturen är aft trygga koncernens förmåga aft fortsätta sin verksamhet, så att den
kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta for andra intressenter och att upprätthålla en
optimal kapitalstruktur för att hålla kostnaderna för kapitalet nere.

I tabellen nedan återfinns de kassaflöden som kommer av koncernens skulder iform av finansiella
instrument, baserat på de vid balansdagen kontrakterade tidigaste återstående löptiderna. De belopp som
förfaller överensstämmer med boKörda belopp.
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Belopp i utländsk valuta samt belopp som ska betalas baserat på en rörlig ränta har uppskattats genom att
använda de på balansdagen gällande valutakurserna och räntesatserna.

Belopp i KSEK < 1 år 1-2 år 3-5 år Total

Per 3l december 2018
Upplåning, inklusive checkräkningskredit 4 450 35 37'l s9 821

skulder 40
35 371

I ovan upplåning ingår huvudsakligen skulder avseende factoring, vilka regleras löpande.

Verkligt värde-hierarki

Koncernen klassificerar värdering till verkligt värde med hjälp av en verkligt värde-hierarki som speglar
tillforlitligheten av de indata som används för att göra värderingarna. Verkligt värdehierarkin har följande
nivåer:

Nivå 1 - Noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder.

Nivå 2 - lndata andra än noterade priser som är observerbara för tillgången eller skulden, antingen direkt,

tillexempelsom priser, eller indirekt, till exempel härledda priser.

Nivå 3 - lndata för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbar information. Lämplig nivå

fastställs på basis av den lägsta nivå av indata som är väsentlig for värderingen till verkligt värde.

Koncernen har i dagsläget inga finansiella instrument i balansräkningen som värderas till verkligt värde.

Det verkliga värdet på koncernens upplåning bedöms i det närmaste motsvara bokfört värde då lånen från

externa parter löper med rörlig ränta.

Hantering av kapitalrisk

Målet avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsäfta sin verksamhet, så att den

kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en

optimal kapitalstruktur for att hålla kostnaderna för kapitalet nere.

På samma sätt som andra företag i branschen bedömer TCECUR kapitalet på basis av
skuldsättningsgraden. Detta nyckeltal beräknas som nettoskuld dividerat med totalt kapital. Nettoskuld
beräknas som total upplåning (omfattande posterna Kortfristig upplåning och Långfristig upplåning i

koncernens balansräkning, inklusive upplåning från ägare, finansiella leasingavtal samt räntederivat
kopplade till upplåningen) med avdrag för likvida medel. Totalt kapital beräknas som Eget kapital i

koncernens balansräkning plus nettoskulden.
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Skuldsättningsgraden per den 31 december var enligt följande:
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Belopp iKSEK 2018-12-31 2017-12-31

Kassa och bank
Kortfristig upplåning

10 032
-18 921
-20 900

5 879
-15 848

-20

td -9989

2018-12-31 2017-12-31

Total upplåning (not ) 39 821

-10 032
15 869
-5 879likMda medel not
I 990

61 686Totalt 68 3662
Summa 98 55 71 676

Skuldsättningsgrad 3Oo/" 14%

Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar vid tillämpning av koncernens
redovisn ingsPrinciPer

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra

fakiorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande forhållanden.

Vi kti ga u ppskattn i n gar och antaganden för redovisn in gsändamål

Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål
som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De

uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade
värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår anges i huvuddrag nedan.

Prövning av nedskrivningsbehov för goodwill

TCECUR undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger for goodwill, i enlighet med den

redovisningsprincip som beskrivs i not 2.7 Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar.
Atervinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. För

dessa beråkningar måste vissa uppskattningar g'öras, uppskattningarna framgår av not 10. Redovisade
värden per balansdagen for goodwill fördelade på kassagenererande enheter framgår av not 10. Till

underlag for prövningen ligger framtagen affärsplan för kommande år.
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Not 5 Rörelsesegment
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lntäkterna för koncernen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:
2018-01-01

Koncernen 2018'12'31
2017-04-01
2017-12-31

Sverige 96 219
93 150

33 302
83 071

marknad

lntäkterna för moderbolaget fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:
2018-01-01

116 373

2017-02-23
2017-12-31Mod 2018-12-31

(varav inom 11 224 5 077

Summa rafisk 11 224

Högsta verkställande beslutsfattaren följer koncernens omsättning per geografi. Dock sker ingen uppföljning

av resultat eller tillgångar och skulder per segment, varför detta inte presenteras i not.
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Not 6 Revisionsarvoden

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och

verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att

utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är indelat på skattekonsultationer respektive
andra uppdrag.

30

Koncernen
20{8-0{-0{
2018-12-31

2017-04-01
2017-12-31

Finnhammars
Revisionsuppdrag 24

16
387
40

40

öwiga
Revisionsuppdrag
Skatterådgivning

301
8

289

288

363
598

Summa 1 07E 638

20,18-0{-0{ 2017-02-23
Moderbotaget 2018-12-3{ 2017-12-31

Finnhammars
ReMsionsuppdrag 213

40
24
16
40

öwiga
Revisionsuppdrag 65

287
65

Sumrna 540 {05
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Not 7 Ersättningar till anställda samt upplysningar om personal

Koncernen 2018-01-01
2018-12-31

31

2017-04-01
2017-12-31Ersäftnin tillanställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader -

1 24
I 434
5 424

5 430
2 357

Summa

planer (not
58 789

2018-01-01
2018-12-31

2017-02-23
2017-12-31

1323
1028

1920
714
432

Löner och
Sociala kostnader
Pensionskostnader -

5 686 3 066

Koncernen 2018-01-01
2018-12-31

2017-O4-O1
2017-12-31tillanställda och iledande befattn

Löner och andra Styrelse, VD och ledande befattningshavare

Pensionskostnader till Styrelse, VD och ledande befattningshavare
Löner och andra ersättningar till Öwiga anställda

10 933
1 934

33 012
3 475

413
1 046

18 888
1 311Pensionskostnader till anställda

Summa 26 658

Moderbolaget 2018-01-01
2018-12-31

2017-02-23
2017-12-31Ersäftn r till anställda och iledande befaftn

Löner och andra till Styrelse, VD och
Pensionskostnader till Styrelse, VD och ledande befattningshavare
Löner och andra ersättningar till Öwiga anställda
Pensionskostnader till anställda

4 363 2352

Pensionsförsäkring i Alecta

Ataganden för delar av ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en

försäkring iAlecta. Enligt ett uttalande från Rådet för Finansiell Rapportering, UFR 10 Redovrsning av
pensionsplanen tTP 2 som finansieras genom försäkring i Alecta, är detta en förmånsbestämd plan som
omfattar flera arbetsgivare. Eftersom Alecta inte kan lämna tillräckliga upplysningar redovisas planen som

en avgiftsbestämd plan. Alectas överskott kan fördelas till försäkringstagarna och/eller de försäkrade. Vid
utgången av 2018 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån fll 142 procent.

Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av
forsäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte

överensstämmer med IAS 19.

2 585
720
750
308

1 920
432
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Not 7 Ersäftningar till anställda samt upplysningar om personal, forts.

Koncernen 2018-01'01 2017-04-01
2018-12-31 2017-12-31

Fördelning kvinnor och män istyrelse och ledning Styrelse . Andra ledande Styrelse _ Andra

Kvinr1or2121
Män 11 5 I 5

Summa 13 6 11 6

Moderbolaget
2018-01-01
2018-12-31

Styrelse Andra

2017-04-01
2017-12-31

Styrelse AndraFördelning kvinnor och män istyrelse och ledning
Kvinnor
Män

1

3
1

4
Summa 5 4

För verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid enligt
gängse gällande regler, som längst 12 månader.

Koncernen
Medeltalet anställda -
Sverige

2018-01-01
2018-12-31

Total Yo

2017-04-01
2017-12-31

Total ot

M%
360/o

14
28

Summa
24 67%

42

Medeltalet anställda i koncernen
2018-01-01
2018-12-31

2017-O4-O1
2017-12-31

Medelantal anställda - män
Medelantal anställda - kvinnor

61 37
6 5

Summa 67 42

Medeltalet anställda i Moderbolaqet
2018-01-01 2017-02-23
2018-12-31 2017-12-31

Medelantal anställda - män 2 ,l

Summa 12
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Not 8 Finansiella intäkter och finansiella kostnader

33

Finansiella intäkter och kostnader

Koncernen
2018-01-01
2018-12-31

2017-04-01
2017-12-31

Finansiella intäkter
Valutakursvinster
Ränteintäkter 165

496
162
122finansiella intäkter

mma finansiella intäkter 780

Finansiella kostnader
Valutakursförluster
Räntekostnader

484
3 029

899
658

70finansiella kostnader
kostnader 1

Resultat från finansiella poster, netto -3 348 -847

Moderbolaget
2018-01-01
2018-12-31

2017-02-23
2017-12-31

Finansiella kostnader
Valutakursförluster
Räntekostnader

2
2 003 2

Summa finansiella kostnader 2 005 2

Resultat från finansiella poster, netto -2 005 -2

\,r,
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Not 9 Skatt

34

2018-01-0{
2018-12-31

20'17-04-01
2017-12-31Koncernen

Aktuell skatt för äret
Uppskjuten skatteintäkt avseende skillnader

516
-352

-650
766

Summa 165 16

Skillnaderna mellan redovisad skattekostnad och en beräknad skattekostnad baserad på gällande

skattesats är följande:

Koncernen
20{8-01-01
2018-12-31

2017-04-01
2017-12-31

lnkomstskatt beräknad enligt koncernens gällande skattesats
Ej skattepliktiga intäkter
Ej avdragsgilla kostnader

1 189

-263

-761

242
93

-130

Omvärdering skatt av ändrad skattesats -90
t6katt

Vägd genomsnittlig skattesats inom koncernen är: 21,96%

20{8-0,|-0{
2018-12-31

24,490/o

2017-02-23
2017-12-31

avseende -1 09 321

mma inkomstskatt 109

Skillnaderna mellan redovisad skattekostnad och en beräknad skaftekostnad baserad på gällande

skattesats är följande: 
20i8-0{-0i zo17-02-2g
2018-12-31 2017-12-31

Resultat före skatt
lnkomstskatt beräknad enligt Moderbolagets gällande skattesats

61
-13 321

kostnader -96
-109

0

Vägd genomsnittlig skattesats inom Moderbolaget är: -179o/o -22%

Förändringar i uppskjutna skattefordringar och - skulder under året, utan hänsyn tagen till kvittningar som

gjorts i nom samma skatterättsliga ju risd iktion :

Uppskjutna skattefordringar redovisas för skattemässiga underskottsavdrag i den utsträckning som det är

sannolikt att de kan tillgodogöras genom framtida beskattningsbara vinster.

\^{
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Koncernens ackumulerade underskottsavdrag, exklusive awecklad verksamhet uppgår till:

Koncernen 2018-12-31 2017'12'3'l
Underskottsavdrag
Norge

35

77 951
966

69 819
1 461

underskottsavdrag

Skatteeffekten på underskottsavdrag tas upp endast i den mån det finns övertygande faktorer som talar for
att dessa kan utnyttjas inom en snar framtid. Historik av forluster är en faktor mot att värdera
underskottsavdragen. Utöver detta har underskottsavdrag värderats i den utsträckning det också finns
uppskjutna skatteskulder som kan kvittas mot underskott.

Not 9 Skaft, forts.

Koncernen
2018-01-01
2018-12-31

2017-04-01
2017-12-31

Uppskjutna skatteskulder
Maskiner och inventarier 4 0913 734

691

Summa

Uppskiutna skatteford ringar
Anlägg ningstillgångar
Fordringar
Underskottsavdrag

er

18 932

-61
99

17 499
808

Summa ar

h,
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Nettoförändring avseende uppskjutna skatter är foljande:

Koncernen

36

2018-01-01
2018-12-31

2017-04-Ol
2017-12-31

Vid årets början
Ökning/minskning genom rörelseförvärv
Redovisning i resultaträkningen
Val utakursd ifferenser

-14 254

49
-9

-293

-13 024
-1 16

6
-1 120Skatt som redovisats i

vid 4

Not 10 lmmateriella tillgångar

Koncernen

Goodwill 2018-12-31 2017-12-31
I ngående anskaff ningsvärde

Öt<ning genom rörelseförvärv
Valutakursdifferenser

259
35 676

166

28259

Utsående ackumulerat anskaffningsvärde 64 101 28 259

redovisat värde 64 101 28 259

Goodwill fördelas per geografi, vilket är i linje med det sätt som verksamheten i koncernen övervakas, följs
upp och styrs utifrån.

Väsentliga antaganden som använts för beräkningar av nyttjandevärden:

2018 Sverige Norge

Tillväxttakt 1)

Diskonteringsränta 2)
2,0 o/o

10,52 0/o

2,0 Yo

10,520/o

1) Vägd genomsnittlig tillväxttakt använd för att extrapolera kassaflöden bortom budgetperioden.

2) Diskonteringsränta efter skatt använd vid nuvärdesberäkning av uppskattade framtida kassaflöden.

Dessa antaganden har använts för att analysera respektive geografiskt område. De diskonteringsräntor som
används anges efter skatt och återspeglar specifika risker som gäller för de olika segmenten.

TCECUR AB (publ.) undersöker varje år om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill, i enlighet
med den redovisningsprincip som beskrivs i not 2.7 Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar
Atervinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde, vilket
är baserat på framtida kassaflöden som diskonterats. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar
göras. De diskonterade kassaflödena är baserat på budget för 2019 och prognoser för 2020 - 2023. Bortom
prognosperioden har utgångspunkten varit en tillväxttakt om 2 procent per år.

Något nedskrivningsbehov har inte identifierats. Vid en höjning av diskonteringsräntan med 1 procentenhet
förel igger fortfarande inte något nedskrivningsbehov.

h{,
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Goodwill

37

2018-12-31 2017-12-31
Sverige 48 133

15 968
12624
1s 635

ackumulerat

Not 10 lmmateriella tillgångar, forts

Koncernen

för balanserade

Arets aktiverade utvecklingskostnader
Ökning genom rörelseförvärv
Omklassificeringar
Valutakursd iff e renser

2018-12-31 2017-12-31

3 101

2902

17 -23

e 5

-1 478

-2
-1204

167

2 879

I ngående arnskrivningar
Ökning genom rörelseförvärv
Va lutakursd iffe renser
Arets arakrivningar
Omklassificeringar

-756
-10

-712

ackumulerat

utsående ackumulerade avskrivningar -2 517 -1478

)-
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Not I 1 Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 2018-12-31 2017-12-31

I ngående anskaffningsvärde
lnköp
Försäljningar och utrangeringar
Ö t<ning genom rörelseförvärv
Val utakursdiffersenser

35 531
1 244

-5 686
28

863

1 222
-4 425
40 479
-1745

I ngående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Ökning genom rörelseförvärv
Arets avskrivningar
Val utakursd iffersenser

-12 854
5 686

-5
-3 251

-250

35 53{

4 425
-15 634

-2 356
711

e

ackumulerade -12854

21 306

Not 12 Varulager
Koncernen

Bokfört värde 2018-12-31 20',17-12-31

7 17F varor och handelsvaror 4 185
121Förskott till leverantörer

Summa bokfört värde 7 117 4 306

Varulager fördelade per valuta
Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

SEK
NOK

3 943
3',174

I 704
2602

7 117 4 306

t\
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Not 13 Kundfordringar

Koncernen

39

2018-12-31 2017-',t2-31

Kundfordringar
Minus: reserveri

41 572
-166

38 844
-441för osäkra ford

- netto

Kundfordringar fördelade per valuta
Koncernen

38 403

2018-12-31 2017-12-31
SEK
NOK
EUR
GBP

23 885
12721
4 761

40

I 329
23 328

5 560
186

41 406 38 403

av i kundford
Kundfordringar som varken är llna eller nedskrivna

Förfallna:
- Mindre än 2 månader
- 2-6 månader
- 6-12 månader
- mer än 12 månader

2018-12-31 2017-12-31
772

5 608
814

9 398
194

1 440
40

Totalt förfallna 6 422 11 072
Varav nedskrivna -166 -441

Redovisat värde på kundfordrinqar 41 406 38 403

Det verkliga värdet på koncernens kundfordringar överensstämmer med det redovisade värdet.

Per balansdagen var kundfordringar uppgående till 10 631 tkr förfallna utan att något nedskrivningsbehov
ansågs föreligga. Dessa gäller ett antal oberoende kunder vilka tidigare inte haft några
betalningssvårigheter. Aldersanalysen av dessa kundfordringar framgår ovan.

Belopp som redovisas på värdeminskningskontot skrivs vanligen bort när koncernen inte förväntas
återvinna ytterligare likvida medel. Den maximala exponeringen för kreditrisk på kundfordringar utgörs per
balansdagen av det redovisade värdet. Koncernen har ingen pant som säkerhet.

hf*
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Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

40

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Förutbetald hyra
Förutbetald leasing
Upplupna intäkter

417
126
322
688

225
35

143
481

kostnader u I 553

2018-12-31 2017-12-31
1örutbetald hyra

Förutbetald leasing

12

17

22

Summa och upplupna
28

165

Not 15 Aktiekapital och övrigt tillskjutet kapital

Specifikation över förändringar i eget kapital återfinns i rapporten Förändringar i eget kapital, vilken fÖljer

närmast efter balansräkningen.

Aktierna har ett kvotvärde på 0,25 kr per aktie. Varje aktie motsvaras av en rost. Alla per balansdagen
registrerade aktier är fullt betalda.

Reseruer
Fonden Reserver i eget kapital består på balansdagen i sin helhet av omräkningsdifferenser hänforligt till
innehav i utländska dotterföretag.

Antal aktier
övrigt

tillskjutet

3
Summa

080I
Emissionskostnader
l\lyedssion 201 8-06-1 0 384

77
96
19

-1 075
9 904
1 73',1

-1 075
10 000

1 7502018-1
9658

htt
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Not 16 Upplåning från kreditinstitut

41

2018-12-31 2017-12-31Koncernen
Långfristig
Banklån
Företagslån

4 050
16 850

20

20 900 20

Kortfristiga bankplaceringar
Banklån
Företagslån

1 300
3 150

14 471utnyttjad 15 849

Se även not 3 för beskrivning av finansiella risker kopplade till koncernens upplåning

Koncernens upplåning fördelar sig på följande valutor:
201$-',t2-31

15 869

2017-12-31

SEK
NOK

27 418 4 177
11 69212 403

39 821 15 869

Outnyttjade factoringlimit uppgår per balansdagen till 9 529 tkr i koncernen. Factoringlimiten kan utnyttjas

enbart mot kundfordringar och varulager.

Det verkliga värdet på koncernens upplåning bedöms i det närmaste motsvara bokfört värde då samtliga lån

löper med rörlig ränta och är kortsiktig isin natur.
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Not 17 övriga avsättningar

Koncernen

42

2018-12-3',1 2017-12-31
lngående avsättningar
Öfning genom rörelseförvärv

374
206
168Periodens -222

152Summa avsättningar

Not 18 övriga skulder

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

Momsskuld
Personalrelaterade skulder
Förvärvsskuld vid köp av dotterbolag

5 437
753

10 000
5 4',17

3 892
2082
5 000
1 300

Summa skulder 607 2

Mode
Personalrelaterade skulder

2018-12-31 2017-12-31
533

5 000F
Summa skulder

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen

10 000
5 533

2018-12-31 2017-12-31
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter

4 525
1 554
4 834
4 566

3 946
465

1 151
7 636

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 479 {3 {98

Moderbolaget 2018-12-31 2017-12-31
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader

284
193
922

119
142
208

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter I 399 469

hr(
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Not 20 Finansieringsverksamheten

Koncernen

43

20{8-01-01
2018-12-31

2017-04-01
2017-12-31I från

Kassaflöde
kapital från aktieägare 64 080 45

17 910
1 120aktivitet 10 675

74755

2018-01-01
2018-12-31

64

2017-04-01
2017-12-31U från kreditinstitut

upplåning från kreditinstitut
Kassaflöde
Ej kassapåverkande aktivitet - valutaeffekt

15 869
23952 2171

-478

14 176Ej kassapåverkande aktivitet - IFRS

Utgående upplånin g from kreditinstitut 39 82{ 15 869

Moderbolaget 2018-01-01
2018-12-31

2017-02-23
2017-12-31från

lngående kapital n

Kassaflöde
64 080

62 960
I 120rkande aktivitet - skatteeffekt 10 675

74755 64 080Utqående kapital från aktieäqare

Not 21 Stiillda säkerheter

2018-12-31 2017-12-31Koncernen
För egna skulder och awättningar:
Företagsinteckningar
Banktillgodohavanden

I 000
1 017

14 471

5 729
1 000

31 052Kundford
23 487 37 'l

h^l
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Not 22 Eventualförpliktelser

44

2018-12-31 2017-12-31Koncernen
Garantier 310 120

310 120

Se även not 18 avseende övriga avsättningar samt not 4 avseende kritiska bedömningar och

uppskattningar.

Not23 Ätaganden

Ataganden avseende operationell leasing

Koncernen leasar lokaler, fordon, och kontorsutrustning enligt operationella leasingavtal.

Framtida leasingavgifter för icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller till betalning enligt

följande:

Koncernen 2018-12-31 2017-12-31

lnom ett år
Senare än ett men inom fem år

3 683 1 561
3 9B5 3 523

164Senare än fem år
7 668 5 248

Not 24 Rörelseförvärv

Rörelseförvärv under 201 8
MYSEC Sweden AB
Den 13 mars 2018 förvärvade moderföretaget 100 % av kapital och röster i det svenska företaget Mysec

Sweden AB och fick därmed det bestämmande inflytandet i foretaget. Förvärvet skedde genom en kontant

betalning om 21 361 tkr samt aktier i moderföretaget utställda till marknadsvärde om 10 000 tkr samt en

avtalad titlaggskOpeskilling om 10 000 tkr. Tilläggsköpeskillingen har reglerats under februari 2019.

Om Mysec Sweden AB hade ingått i koncernen från 1 januari2018 hade omsättningen varit ca 7 600 tkr
högre och nettoresultatet ca 2 500 tkr högre.

Förvärvskalkylen är preliminär och kan komma att justeras.

En beskrivning av rörelseförvärvet och effekten på koncernredovisningen redovisas nedan

btr
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Not 24 Rörelseförvärv, forts.

lnformation om förvärvade nettotillgångar och goodwill:

45

Förvärvat bolags namn:
Förvärvsdag:

Mysec Sweden AB
2018-03-01

Koncernen 2018-12-31

Köpeskilling
- Kontant betalt
- Reglerat med eget kapitalinstrument
- Förvärvsskuld

21 361
10 000
10 000

Sammanlagd köpeskill lnq 41 361
Verkliqt värde för förvärvade nettotilloånqar 5 684

Goodwill 35 677

Tillgångar och skulder till följd av förvärvet är fÖljande:

Förvärvade nettoti lloånoar Verkliot värde
Materiella anläggningstillgångar
Andra fi nansiella anläggningstillgångar
Varulager
Kundfordringar och andra fordringar
Likvida medel
Uppskjutna skatteskulder
Övriga avsättningar

23
152
169

5 527
7 841

-1 523
-152

-6 353Leverantörsskulder och Övrioa kortfristioa skulder

Verkliqt värde på neftotillgångar 5 684

Goodwill 35 677

Sammanlaqd 4t 361

Kontant reglerad köpeskilling -21361
7 841Likvida medel i

Förändring av koncernens likvida medel vid -13 520

\*
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Not 25 Transaktioner med närstående

För beskrivning av löner och andra ersättningar till ledande befattningshavare - se not 7 Ersättningar till

anställda.

Vi har som närstående definierat företagsledningen, styrelsen i moderbolaget' ägare till TcEcuR sweden

ne ipuUf.) samt dotterföretagen som ingår i koncernen'

Aktier i dotterföretag samt transaktioner mellan företag som ingår i koncernen elimineras i

koncernredovisning varför någon närmare redogörelsä ej Emnas kring dessa belopp'

I övrigt har det inte förekommit några transaktioner med närstående parter'

Not 26 Händelser efter balansdagen

Under februari månad (2019) tillfördes koncernen kapital om 18 msek genom en riktad nyemission'

Emissionen var det återståe;de beroppet toi"ri"riäåi som ordinarie'boragsstämman besrutade om i maj

2018.

Not 27 Andelar i koncernföretag

20 2-31 7-1
I 926 62 565

103 926 62 565
redov isat värde

Moderföretaget innehar andelar i följande Org. nr
Säte

Kapital-
andel

dotterbolag Oslo
Kumla
Stockholm
Stockholm
Stockholm

100%
100o/o

100%
100%
100%

TS Connect AS 502079-0225
556906-4107
556925-3247
556610-7354
559092-9039

TS Connect Sweden AB
AWT Technic AB
Mysec Sweden AB
HumanlD Nordic AB

kt
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Not 28 Resultatdisposition

Förslag till resultatdieposition
Styrelsän föreslår att diåponibelt fritt eget kapital (inklusive fri överkursfond), totalt 72602 603 kronor,

överförs i ny räkning.
h{'
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Not 29 Balansräkning ijämförelse vid ingången 2019

Per 2019-01-01 träder lFRS16 in och koncernen skall rapportera leasingavtal och dess åtagande via
Balansräkningen. Nedan uppställning visar skillnaderna av balansräkningarna 2018-12-31 jämfört med
2019-01-01.

i KSEK 2018-12-31 2019-01-01

TILLGANGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill 64101 64 101
Balanserade utvecklingskostnader 3 480 3 480
Maskiner och inventarier 21 307 21 307
N$janderåtter - 13 210
Uppskjutna skattefordringar 18 933 18 933

152 152
Summa anläggningstillgångar ,l0i

Onrsättnin gstillgån gar
Varulager 7117 7117
Kundfordringar 41 406 41 406
Aktuella skattefordringar 629 629
Övriga fordringar 712 712
Upparbetat ej fakturerat 4 503 4 503
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 553 1 553
Likvida medel 10 032 1044

SUMMATILLGANGAR 173926 186 {48

EGET KAPITAL
Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets ägare
Aktiekapital 965 965
Övrigt tillskjutet kapital 73 790 73 790
Reserver -267 -267
Upparbetat resultat inklusive årets resultat -6 122 -6 122
Summa eget kapital 68 366 68 366

48

SKULDER
Långfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut
Skuld leasing och hyresavtal
Uppskjutna skatteskulder

20 900 20 900
7 881
4 425

152
4 425

152
Summa skulder 25 477 358

Kortfristiga skulder
Upplåning från kreditinstitut 18 921 18 921
Skuld leasing och hyresavtal - 4 341
Leverantörsskulder 17 057 17 057
Aktuella skatteskulder 44 44
Övriga kortfristiga skulder 21 607 21 607
Förskott från kund 984 984
Fakturerad ej upparbetad intäkt 5 991 5 991

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 479 15 479
Summa kortfristiga skulder 80 083 84 424

h\
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Underskrifter

Koncernens resultat- och balansräkning kommer att

Stockholm 8 april2019

Malin
mot

Wennberg

sberättelse har lämnats Oen I april 2019

årsstäm man 20 1 I -05-23 for fastställelse

Verkställande direktör

Petter Lundgren
Styrelseledamot
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Styrelse
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I FIN N HAM MARS
AUKTORISERADE OCH GODKÄNDA REVISORER

REVISIONSBERIiTTELSE

Till bolagsstämman i TCECUR Sweden AB (publ)
Org.nr. 559102-0184

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttflhnden

Jag har utört en revision av årsledovisningen och koncemtedovis-
ningen ftir TCECUR Sweden AB (publ) öL år 2018-01-01-
2018-12-31.

Felaktighetel kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och an-
ses vam väsentliga orn de enskilt ellel'tillsalmnans rirnligen kan ftir-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsledovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA användeljag professionellt orn-
dörne och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis-
ionen. Dessutom:

. identifierar och bedömer jag dskema ftil väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncemredovisningen, vare sig dessa bencr
på oegentlighetel eller på fel, utfonnar och utftir granskningsåtgär'-

der bland annat utifiån dessa risker och inhämtar revisionsbevis
sorn är tilhäckliga och ändamålsenliga ftir att utgöra en grund ftir
rnina uttalanden. fusken for att inte upptiicka en väsentlig felaktig-
het till ftiljd av oegentligheter'är högre än ft)r en väsentlig felaktig-
het som beror på fel, eftersorn oegentligheter kan innefatta age-
rande i rnaskopi, ftirfalskning, avsiktliga utelärnnanden, felaktig in-
fonnation eller åsidosättande av intem kontroll.

. skaffarjag rnig en fiirståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse ftir min revision lor att utfonna granskningsåt-
gärder som är lämpliga med hänsyn till ornständighetema, men inte
ftil att uttala rnig om effektiviteten i den intema kontlollen.

r utvärderar jag lärnpligheten i de redovisningsprinciper soln an-
vänds och rirnligheten i styrelsen och verkställande direktören upp-
skattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

. drar jag en slutsats orn lärnpligheten i att styrelsen och
veftställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid
uppråttandet av åmredovisningen och koncemledovisningen. Jag
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor soln avser
sådana händelser eller ftirfiållanden som kan leda till betydande
tvivel om bolagets och koncemens ftirmåga att fortsätta
verksamheten. Orn jag dral slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkethetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fiista
upprnär'ksamheten på upplysningama i årsredovisningen och
koncemredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktom eller',
om sådana upplysningar är'otilhåckliga, rnodifiera uttalandet orn
åmredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhärntas fiam till datuinet for
revisionsberåttelsen. Dock kan frarntida händelser eller
ör'hållanden göm att ett bolag och en koncem inte längre kan
fortsätta verksarnheten.

. utväldelär jag den övergripande presentationen, strukturen och in-
nehållet i åtsredovisningen och koncemredovisningen, där'ibland
upplysningarna, och om årcredovisningen och koncemredovis-
ningen återger de undelliggande tmnsaktionema och händelsema
på ett sätt som ger en råttvisande bild.

. inhämtarjag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avse-
ende den finansiella infonnationen ltir enhetema eller affiirsaktivi-
tetema inom koncernen ltir att göra ett uttalande avseende koncern-
rcdovisningen. Jag ansvaral fiir styrning, övervakning och utflo-
mnde av koncemrevisionen. Jag är ensam ansvadg ör mina utta-
landen.

Jag måste infonnem styrelsen orn bland annat revisionens planerade
omfattning och imiktning sarnt tidpunkten ftir den. Jag måste också
infonnera orn betydelsefu lla iakttagelsel under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen soln jag iden-
tifierat.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet rned
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvi-
sande bild av rnodelbolagets finansiella ställning per den 31

decernber 20 I 8 och av dess finansiella resultat och kassaflöde ftir året
enligt årsredovisningslagen. Koncemredovisningen har uppdttats i
enlighet rned årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av koncemens finansiella ställning per den 3 1

decernber 20 18 och av dess finansiella resultat och kassaflöde ftir året
enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsorn de
antagits av EU, och årsledovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är'

ftirenlig rned årsredovisningens och koncemredovisningens övdga
delar.

Jag tillstyrker därfiir att bolagsstiimman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen ör moderbolaget och koncemen.

Grund ldr uttalanden

Jag har utfort revisionen enligt Intemational Standards on Auditing
(lSA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa stan-
dardel beskrivs nännarc i avsnittet Revisorns ansvar. Iag är'obero-
ende i ftirfiållande till moderbolaget och koncemen enligt god revi-
somsed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yltesetiska ansvar en-
ligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhärntat är tilhäckliga och
ändarnålsenliga som grund ftir mina uttalanden.

Styrelscns och verkställande direktörens ansvar

Det är'stylelsen och verkställande direktören som har ansvaret ftir att
årsredovisningen och koncemledovisningen uppdttas och att de ger
en råttvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvarar även fiir den intema kontncll sorn de
bedörner är nödvändig ftir att upp$tta en åsredovisning och kon-
cerm'edovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa bercr på oegentligheter eller på fel.

Vid uppråttandet av årsredovisningen och koncemredovisningen an-
svamr styrelsen och verkställande direktören ftjr bedömningen av bo-
lagets och koncernens ftinnåga att foltsätta verksamheten. De upply-
ser', när'så är tillämpligt, om fiirfiållanden sorn kan påvelka ftinnågan
att fortsätta vefksarnheten och att använda antagandet om foltsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillärnpas dock inte om styrelsen
och velkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra rned
ver*samheten ellel inte har något lealistiskt altemativ till att göra nå-
got av detta.

Revisorns ansvar

Mina rnål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet otn huruvida årsre-
dovisningen och koncernredovisningen sorn helhet inte innehåller
någm väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
ellel på fel, och att lärnna en revisionsberåttelse som innehåller mina
uttalanden. Rirnlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti ftir att en revision som ut{iirc enligt ISA och god revisionssed
i Sverige alltid kormner aft upptäcka en väsentlig felaktighet orn en
sådan finns. \-



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden

Utöver rnin revision av årsrcdovisningen och koncernredovisningen
har jag även utfijrt en revision av styrelsen och velkställande
direktörens ftirvaltning fiir TCECUR Sweden AB (publ) ftir år
2018-01-01-2018-12-31 samt av ftirslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller ftirlust.

Jag tillstyr*er att bolagsstiimrnan disponerar vinsten enligt örslaget i
fiirvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfi'ihet ftir råkenskapsår'et.

Grund för uttalanden

Jag har utftirt revisionen enligt god rrvisionssed i Sverige. Mitt an-
svar enligt denna beskrivs närmarc i avsnittet Revisorns ansvar. Jag
är oberoende i ftirhållande till rnodelbolaget och koncemen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjofi rnitt yrkesetiska ansvar'
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhärntat är tillräckliga och
ändarnålsenliga som grund ftir mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret ftir ftirslaget till dispositioner be-
träffande bolagets vinst eller örlust. Vid örslag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är fiirsvarlig
med hänsyn till de krav som bolagets och koncemens verksamhetsart,
ornfattning och risker ställel på storleken av rnodelbolagets och kon-
cemens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i
övrigt.

Styrelsen ansvarar ftir bolagets organisation och ftilvaltningen av bo-
lagets angelägenheter. Detta innefattarbland annat att fortlöpande be-
döma bolagets och koncemens ekonomiska situation och att tillse att
bolagets organisation är utfonnad så att bokftiringen, medelsftirvalt-
ningen och bolagets ekonorniska angelägenheter i övrigt kontrolleras
på ett betryggande sätt. Den velkställande direktören ska sköta den
löpande ftirvaltningen enligt styrelsens riktliqier och anvisningar och
bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga ftir att bolagets bok-
ftiring ska fullgöras i överensstämmelse rned lag och fiir att medels-
ftirvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av ftirvaltningen, och där:ned mitt
uftalande om ansvarcfrihet, är att inhärnta revisionsbevis ftir att med
en dmlig grad av säkelhet kunna bedöma orn någon styrelseledamot
ellel velkställande direktören i något väsentligt avseende:

o ftiretagit någon åtgärd eller giort sig skyldig till någon fiimummelse
sorn kan ftimnleda ersättningsskyldighet rnot bolaget, eller

o på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, åtsredo-
visningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av ftirslaget till dispositionel av bo-
lagets vinst eller ör'lust, och därmed rnitt uttalande orn detta, är att
med rirnlig grad av säkerhet bedöma orn örslaget är fiirenligt med
aktiebolagslagen.

Rirnlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, rnen ingen gamnti ftir att
en revision som utfijrs enligt god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptiicka åtgärder eller ftimummelser som kan fiiranleda er'-

sättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett ftirslag till dispositioner'
av bolagets vinst eller örlust inte är ftirenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
jag professionellt orndöme och har en prrfessionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Gmnskningen av ftirvaltningen och ftjr-
slaget till dispositioner av bolagets vinst eller ftirlust grundar sig
fiårnst på revisionen av täkenskapema. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utfiirs baseras på min professionella bedömning
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär attjag fokuse-
rar granskningen på sådana åtgärder, omdden och ftirhållanden som
är väsentliga fiir verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse fiir bolagets situation. Jag går'igenorn och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
fiifiållanden sorn är relevanta fiir mitt uttalande om ansvarsfrihet.
Sorn undedag ftir mitt uttalande om styrelsens ftirclag till disposit-
ioner beträffande bolagets vinst eller förlust harjag granskat om fiir-
slaget är ftirenligt med aktiebolagslagen.


