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Förvaltningsberättelse 
KONCERNEN 
 
Information 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. 
2019 är koncernens tredje verksamhetsår medan bolagen har funnits i lång tid och med långvariga 
kundrelationer skapat etablerade marknadspositioner. 
 
Under 2019 har en emission utförts under februari, vilken uppgick till 18 mSEK.  
 
 
Året 2019 
 
Marknaden inom säkerhetssystem befinner sig i stark tillväxt både inom den offentliga och privata sektorn. 
Årets ekonomiska utveckling har präglats av osäkerhet i Norge och koncernledningen har behövt engagera 
sig i ett omfattande omstruktureringsprogram som först kommande år ger ekonomisk reveny. Övriga 
dotterbolag har utvecklats väl både avseende omsättning och resultat. 
 
Koncernens EBITDA-resultat under året uppgår till ca 7,8 MSEK och är belastat med extraordinära 
kostnader om drygt 5 MSEK. Kostnaderna som är av engångskaraktär hänförs till omstrukturering av 
verksamheten i Norge.  
 
Vi är också en förvärvsdriven koncern, vilket vi visat prov på genom att under året förvärva Lås och 
larmbolaget Larmator samt det Frankfurtbaserade säkerhetsbolaget Comex Trade GMBH.  Comex är en 
mindre men strategisk investering för att stödja fortsatt expansion i Europa.  
 
Samtliga dotterbolag har under året fortsatt levererat avancerade säkerhetssystem och säker 
kommunikation till samhällets mest krävande kunder.  
 
Mysec 
Företaget, som i år firat 10-årsjubileum, visar fortsatt hög tillväxt och god lönsamhet. Under året har Mysec 
arbetat med ett antal strategiska och fleråriga kontrakt med bl.a. SISAB, Botkyrka kommun och 
Domstolsverket Attunda Tingsrätt. 
 
AWT 
Omsättningen har ökat under året med drygt 30 % och antalet anställda ökar, allt enligt planen att bygga en 
mer internationell organisation. Under året har AWT förvärvat ett mindre företag, Comex i Frankfurt, för att 
bättre kunna möta den växande efterfrågan på säkerhetssystem i en expansiv region. Bolaget har dessutom 
etablerat verksamhet i Finland, även där som en följd av strategin att följa de internationellt verksamma 
kunderna. 
Ett antal strategiska och internationella projekt har genomförts med högt profilerade världsföretag. Med 
AWT:s kompetens inom avancerade och IT relaterade säkerhetssystem har ett antal viktiga kontrakt 
tecknats och under året har installationer genomförts i Asien, Europa, USA och Sydamerika. 
TC Connect Norge 
Bolaget startade året med god orderingång från större projekt inom offshore och tunnlar, där första kvartalet 
visade en god utveckling medan nästa kvartal tappade i resultat som en följd av ökade kostnader i ett antal 
större projekt. 
Vid halvårsskiftet togs därför beslutet om att avveckla alla större mer komplexa projekt, introducera en ny 
ledning och etablera en ny strategi fokuserad på det egna nätverket Diginet, service, egna produkter och 
mindre projekt vilket inkluderar försäljning av hårdvara. Affärsmodellen liknar den som visat sig hållbar i den 
svenska verksamheten inom säker kommunikation och radio. Harald Bergby, tidigare sälj- och 
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marknadschef, med många år inom företaget och goda relationer med kunder och marknaden har nu 
övertagit rollen som VD. 
 
TC Connect Sverige 
Med god orderingång från 2018 startade bolaget 2019 enligt plan, med nyanställningar under året avseende 
både säljresurser och tekniker. Utvecklingen av egna lösningar och produkter har intensifierats vilket skapar 
en god bas i försäljningen till höga marginaler. 
Med vunna ramavtal med statliga myndigheter inom säker kommunikation och inomhustäckning har bolaget 
under året redovisat en stabil tillväxt. Nya säkerhetskrav från myndigheter som MSB, polis, regering med 
flera skapar högre aktivitet i marknaden. Med ökad fokus mot ett mindre antal kommuner och myndigheter 
har högre volym per kund och en mer långsiktig relation skapats. Försäljningen som helhet har ökat med ca 
20 %, lönsamheten är god och en stark orderbok har etablerats inför 2020. TC Connect Sverige gör därmed 
sitt bästa år någonsin år 2019. 
  
 
 
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 möjligheter till organisk tillväxt, en högre lönsamhet och ytterligare förvärv under 2020. 
 
Väsentliga händelser efter balansdagen 
  
I februari noterades TCECUR Sweden AB:s aktier NGM Nordic Growth Market och avnoterades från 
Nasdaq First North. 
 
Ny VD för koncernen är Klas Zetterman, Klas efterträder Ole Oftedal som övergår till rollen som ordförande. 
Klas Zetterman tillträdde som VD den 23 mars. 
 
Spridningen av covid-19 innebär att många företag kan komma att befinna sig i en finansiellt ansträngd 
situation med likviditetsproblem, vikande försäljning och på sikt kraftig resultatpåverkan. Mot bakgrund av 
detta arbetar ledningen med alternativplaner för att hantera kortsiktiga operationella utmaningar samt att 
hitta alternativ för att säkerställa fortsatt fokus på långsiktig utveckling av verksamheten. Ledningens och 
styrelsens bedömning är att koncernen på kort och medellång sikt kan hantera den uppkomna situationen 
men att det är hög risk att verksamheten kommer att påverkas negativt av covid-19 utbrottet, om de 
negativa effekterna i den globala ekonomin blir långsiktiga.  
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Flerårsöversikt koncernen 
 
Koncernen 2019-01-01 2018-01-01 2017-04-01 
NYCKELTAL 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 
Belopp i KSEK    

    
Resultat    
Rörelsens intäkter 204 623 189 369 116 593 
EBITDA 7 920 2 399 2 926 
Periodens resultat -4 680 -5 250 -874 

    
Marginaler    
Rörelsemarginal, %, EBITDA 4% 1% 3% 

    
Finansiell ställning    
Balansomslutning 190 028 173 926 121 643 
Eget kapital 81 777 68 366 61 686 
Soliditet, % 43% 39% 51% 

    
Anställda    
Genomsnittligt antal anställda 75 66 42 

 
  

 
 
Förslag till resultatdisposition vid 2020 års ordinarie stämma 
Styrelsen föreslår att disponibelt fritt eget kapital, totalt 89 069 453 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 till efterföljande finansiella rapporter med noter.  
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Koncernens resultaträkning 

  

Belopp i KSEK  2019-01-01 2018-01-01 
  Not 2019-12-31 2018-12-31 

    
Intäkter 5 202 705 187 987 
Aktiverat arbete för egen räkning  800 952 
Övriga rörelseintäkter  1 118 430 
Summa rörelsens intäkter   204 623 189 369 

    
Rörelsens kostnader    
Råvaror och förnödenheter  -98 074 -101 396 
Personalkostnader 7 -74 376 -60 831 
Övriga externa kostnader 6 -24 253 -24 743 
Av- och nedskrivningar 10,11 -9 264 -4 465 
Summa rörelsens kostnader   -205 967 -191 435 

    
Rörelseresultat  -1 344 -2 067 

    
Finansiella intäkter 8 145 165 
Finansiella kostnader 8 -3 912 -3 513 
Resultat från finansiella poster   -3 766 -3 348 

    
Resultat före skatt  -5 110 -5 415 

    
Inkomstskatt 9 430 165 
Årets resultat   -4 680 -5 250 

 

 

Rapport över övrigt totalresultat 
  
  2019-01-01 2018-01-01 
    2019-12-31 2018-12-31 

    
Årets resultat  -4 680 -5 250 

    
Övrigt totalresultat:    
    
Poster som kan komma att redovisas över resultaträkningen    
Valutakursdifferenser  1 372 1 254 
Övrigt totalresultat för perioden, netto efter skatt  1 372 1 254 

    
Summa totalresultat för året   -3 308 -3 996 
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Koncernens balansräkningar 
 
 
  
Belopp i KSEK Not 2019-12-31 2018-12-31 

    
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    
Goodwill 10,24 67 755 64 101 
Varumärken 10 373  
Balanserade utvecklingskostnader 10 3 306 3 480 
Maskiner och inventarier 11,24 21 373 21 307 
Nyttjanderätter 23 10 982 – 
Uppskjutna skattefordringar 9 20 079 18 933 
Andra långfristiga fordringar   – 152 
Summa anläggningstillgångar   123 868 107 973 

    
Omsättningstillgångar    
Varulager 12 10 122 7 117 
Kundfordringar  13 35 605 41 406 
Aktuella skattefordringar 9 1 784 629 
Övriga fordringar  164 712 
Upparbetat ej fakturerat   2 768 4 503 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 1 844 1 553 
Likvida medel  13 873 10 032 
Summa omsättningstillgångar   66 160 65 953 

    
SUMMA TILLGÅNGAR  190 028 173 926 
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Koncernens balansräkningar, forts. 
 
 
 
Belopp i KSEK Not 2019-12-31 2018-12-31 

    
EGET KAPITAL 15   
Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets ägare    
Aktiekapital 15 1 173 965 
Övrigt tillskjutet kapital  90 318 73 790 
Reserver  2 475 -267 
Upparbetat resultat inklusive årets resultat   -12 188 -6 122 
Summa eget kapital   81 777 68 366 

    
SKULDER    
Långfristiga skulder    
Upplåning från kreditinstitut 16 2 000 20 900 
Övriga långfristiga skulder  29 375  
Skulder avseende nyttjanderättstillgångar 16,23 4 988  
Uppskjutna skatteskulder 9 4 042 4 425 
Övriga avsättningar 17 – 152 
Summa långfristiga skulder   40 405 25 477 

    

Kortfristiga skulder    
Upplåning från kreditinstitut 16 8 353 18 921 
Skulder avseende nyttjanderättstillgångar 16,23 4 984  
Leverantörsskulder   12 131 17 057 
Aktuella skatteskulder 9 204 44 
Övriga kortfristiga skulder 18 15 664 21 607 
Förskott från kund  – 984 
Checkräkningskredit  1 085  
Fakturerad ej upparbetad intäkt  766 5 991 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 24 658 15 479 
Summa kortfristiga skulder   67 846 80 083 

    
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  190 028 173 926 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital 
 
 
 
Belopp i KSEK  Hänförligt till moderföretagets aktieägare  

 Not Aktiekapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Reserver 

Balanserat 
resultat 

inkl. årets 
resultat 

Totalt 
eget 

kapital 
       

Ingående balans per 2018-01-01 15 850 63 230 -1 521 -874 61 685 
       

Totalresultat       
Årets resultat     -5 249 -5 249 
Övrigt totalresultat       
Valutakursdifferenser    1 254  1 254 
Summa Totalresultat   – – 1 254 -5 249 -3 995 

       
Transaktioner med aktieägare       
Nyemission  115 11 635   11 750 
Nyemissionskostnader   -1 367   -1 367 
Skatteeffekter nyemission   292   292 
Summa Transaktioner med 
aktieägare   115 10 560 – – 10 675 
              
Utgående balans per 2018-12-31  965 73 790 -267 -6 122 68 366 

       
Ingående balans per 2019-01-01 15 965 73 790 -267 -6 122 68 366 

       
Totalresultat       
Årets resultat     -4 680 -4 680 
Övrigt totalresultat       
Valutakursdifferenser   – 1 372 -15 1 357 
Summa Totalresultat   – – 1 372 -4 696 -3 324 

       
Transaktioner med aktieägare       
Nyemission  207 18 043   18 250 
Nyemissionskostnader   -1 515   -1 515 
Summa Transaktioner med 
aktieägare   207 16 528 – – 16 735 
              
Utgående balans per 2019-12-31  1 172 90 318 1 105 -10 818 81 777 
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Koncernens rapport över kassaflöden 
  2019-01-01 2018-01-01 
Belopp i KSEK Not 2019-12-31 2018-12-31 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten    
Rörelseresultat  -1 344 -2 066 
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet    
  - Återläggning av avskrivningar 10,11,23 9 264 4 465 
Erhållen ränta  69 165 
Erlagd ränta  -3 912 -3 029 
Betald skatt  -1 685 -2 127 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital   2 392 -2 592 

    
Förändringar i rörelsekapital    
Ökning/minskning varulager och pågående arbete  -7 568 -2 602 
Ökning/minskning kundfordringar  7 564 3 460 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  1 076 -5 883 
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder och 
leverantörsskulder  -11 133 11 440 
Summa förändringar i rörelsekapital  -10 061 6 415 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -7 669 3 823 

    
Kassaflöde från investeringsverksamheten    
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 10 -1 360 -3 162 
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 11 -2 660 -1 249 
Förvärv av dotterföretag 24 335 -18 520 
Investeringar i finansiella tillgångar  152 -221 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -3 533 -23 152 

    
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 20   
Nyemission  16 729 – 
Nyemissionskostnader  – -1 351 
Förändring av skulder till kreditinstitut  -9 503 -1 633 
Förändring i övriga långfristiga skulder  8 212 26 436 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   15 438 23 452 

    
    

Periodens kassaflöde   4 236 4 124 
    

Likvida medel vid periodens början  10 032 5 879 
Kursdifferens i likvida medel  -395 29 
Likvida medel vid periodens slut    13 873 10 032 
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Moderbolagets resultaträkning 
 
  2019-01-01 2018-01-01 
Belopp i KSEK Not 2019-12-31 2018-12-31 

    
Rörelsens intäkter  

  

Nettoomsättning 5 6 956 11 224 
Summa rörelsens intäkter   6 958 11 224 

    
Rörelsens kostnader  

  

Övriga externa kostnader 6,23 -4 262 -5 859 
Personalkostnader 7 -8 499 -5 698 
Administrativa kostnader 6,7,23 -12 761 -11 557 

    
Rörelseresultat  -5 803 -333 

    
Resultat från andelar i koncernföretag  1 500 – 
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 -2 280 -2 005 
Resultat från finansiella poster   -780 -2 005 

    
Resultat före skatt  -6 583 -2 338 
Koncernbidrag  6 675 2 400 
Skatt på årets resultat 9 -154 -109 
Årets resultat   -61 -47 

    
    

Moderbolagets rapport över övrigt totalresultat    
  2019-01-01 2017-02-23 
    2019-12-31 2018-12-31 

    
Årets resultat  -61 -47 

    
Övrigt totalresultat:    
Poster som kan komma att redovisas över resultaträkningen    
Övrigt totalresultat, netto efter skatt   – – 

    
Summa totalresultat   -61 -47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TCECUR Sweden AB (publ.)  12 
Org nr 559102-0184   
   

 

Moderbolagets balansräkning  
 
 
  
Belopp i KSEK Not 2019-12-31 2018-12-31 

    
TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar    

    
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 27 106 155 103 926 
Uppskjutna skattefordringar 9 1 471 1 624 
Summa finansiella anläggningstillgångar   107 625 105 550 

    
Summa anläggningstillgångar   107 625 105 550 

    
Omsättningstillgångar    

    
Kortfristiga fordringar    
Fordringar hos koncernföretag  15 086 4 487 
Aktuella skattefordringar 9 325 156 
Övriga fordringar   58 827 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 143 165 
Summa kortfristiga fordringar   15 612 5 635 

    
Kassa och bank  3 775 587 

    
Summa omsättningstillgångar   19 387 6 222 

    
SUMMA TILLGÅNGAR  127 013 111 772 
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Moderbolagets balansräkning 
 
 
  
Belopp i KSEK Not 2019-12-31 2018-12-31 

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital  15   
Bundet eget kapital    
Aktiekapital  1 173 965 
Summa bundet eget kapital   1 173 965 

    
Fritt eget kapital    
Överkursfond  90 318 73 790 
Balanserat resultat  -1 187 -1 140 
Årets resultat  -61 -47 

Summa fritt eget kapital   89 069 72 603 
    

Summa eget kapital   90 242 73 568 
    

Långfristiga skulder    
Upplåning från kreditinstitut 16 – 16 850 
Övriga långfristiga skulder  28 125 – 
Summa långfristiga skulder   28 125 16 850 

    
Kortfristiga skulder    
Upplåning från kreditinstitut  1 875 3 150 
Leverantörsskulder  29 475 
Skulder till koncernbolag  300 3 935 
Övriga skulder 18 2 625 12 394 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 3 817 1 399 
Summa kortfristiga skulder   8 646 21 354 

    
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  127 013 111 772 
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital 
 
  
 

Not 
Aktie-

kapital 
Överkurs-

fond 
Balanserat 

resultat 
Årets 

resultat 

Summa 
eget 

kapital Belopp i KSEK 
       
Eget kapital per 2018-01-01 15 850 63 230 -1 140 – 62 940 

       
Totalresultat:       
Årets resultat     -47 -47 
Summa totalresultat       – -47 -47 

       
Transaktioner med aktieägare       
Nyemission  115 11 635   11 750 
Kostnader i anslutning till nyemission   -1 367   -1 367 
Skatteeffekt av nyemissionskostnader   292   292 
Summa transaktioner med 
aktieägare   115 10 560 –   10 675 

       
Eget kapital per 2018-12-31   965 73 790 -1 140 -47 73 568 

       
Eget kapital per 2019-01-01 15 965 73 790 -1 140 -47 73 568 

       
Totalresultat:       
Disposition av föregående års resultat    -47 47  
Årets resultat     -61 -61 
Summa totalresultat       -47 -14 -61 
Transaktioner med aktieägare       
Nyemission  207 18 043   18 250 
Kostnader i anslutning till nyemission   -1 515   -1 515 
Summa transaktioner med 
aktieägare   207 16 528 – – 16 735 

       
Eget kapital per 2019-12-31   1 173 90 318 -1 187 -61 90 243 
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Moderbolagets rapport över kassaflöden 
  

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

   
Kassaflöde från den löpande verksamheten    
Rörelseresultat  -5 803 -333 
Erlagd ränta  -2 280 -2 005 
Betald skatt  -169 -109 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 
av rörelsekapital   -8 252 -2 447  

   
Förändringar i rörelsekapital    
Ökning/minskning kundfordringar  – 9 
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  -7 661 3 749 
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder  -7 188 8 481 
Ökning/minskning leverantörsskulder  -445 370 
Summa förändringar i rörelsekapital   -15 294 12 609  

   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -23 546 10 162  

   
Kassaflöde från investeringsverksamheten    

Förvärv av dotterföretag  – -29 611 
Ökning/minskning finansiella kortfristiga tillgångar  – -183 
Kassaflöde från investeringsverksamheten   – -29 794  

   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    
Nyemission  16 735 -1 351 
Upptagna lån  30 000 20 000 
Amortering av lån  -20 000 – 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   26 735 18 649  

    
   

Periodens kassaflöde   3 189 -983  
   

Likvida medel vid periodens början  587 1 570 
Kursdifferens i likvida medel  – – 
Likvida medel vid periodens slut    3 776 587 
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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 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. 
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-nät med täckning från Gardermoen till Drammen. Vi erbjuder 
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, 
Norge och Tyskland.  

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

Den 8 maj 2020 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 i enlighet med International 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 
redovisningsändamål. 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. 
 
Moderföretagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och 
Årsredovisningslagen. I de fall moderföretaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen anges 
detta separat i slutet av detta redovisningsprincipavsnitt. 
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Nya och ändrade standarder som ska tillämpas av koncernen i innevarande period 
Samtliga standarder som trätt ikraft under 2019 har tillämpats i koncernredovisningen. Bortsett från IFRS 16 
har ingen av dessa någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapport.  
 
IFRS 16 Leasingavtal 
 
IFRS 16 ”Leases” publicerades av IASB i januari 2016. Standarden reglerar redovisning av leasing och 
ersätter IAS 17 ”Leasingavtal” samt tillhörande tolkningar. Standarden kräver att tillgångar och skulder 
hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag, redovisas i balansräkningen. Denna redovisning 
baseras på synsättet att leasetagaren har en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod 
och samtidigt en skyldighet att betala för denna rättighet. Redovisningen för leasegivaren är i allt väsentligt 
oförändrad. Standarden trädde i kraft den 1 januari 2019.  
 
Koncernen har primärt leasingavtal som avser lokalhyra och bilar. Koncernen har valt att tillämpa den 
förenklade övergångsmetoden varför jämförelsetal för 2018 inte har beräknats. 
 
När IFRS 16 tillämpades för första gången, använde koncernen följande praktiska lösningar och undantag 
som tillåts i standarden: 
 

x Samma diskonteringsränta har använts på leasingportföljer med liknande egenskaper, 
x Operationella leasingavtal med en kvarvarande leasingperiod på mindre än 12 månader per 1 

januari 2019 har redovisats som korttidsleasingavtal, 
x Leasingavtal till mindre värde har exkluderats, och 
x Historisk information har använts vid bedömningen av ett leasingavtals längd och i de fall det finns 

optioner att förlänga eller säga upp ett avtal. 
 
Nyttjanderättstillgångar per 2019-01-01 uppgick till 13,2 MSEK. Skuld avseende nyttjanderättstillgångar 
uppgick vid övergångsdatumet till 12,2 MSEK. Skillnaden mellan tillgång och skuld per övergångsdatum 
avser förutbetalda leasingavgifter vilka utgör en del av nyttjanderättstillgången men inte av skulden. 
 
Se ytterligare information kring övergången i not 23 Nyttjanderättstillgångar. 
 
Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som träder i kraft 2019 eller senare 
och som bedöms kunna få eller ha påverkan på de finansiella rapporterna 
 

Vid upprättandet av koncernredovisningen per 31 december 2019 har standarder och tolkningar publicerats 
vilka träder ikraft 2020 eller senare. Inga av dessa bedöms ha någon väsentlig påverkan på koncernen. 
 
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 rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet 
att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. 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 rörelseförvärv. 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.  
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Identifierbara förvärvade 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. 

 
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. Inom 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 2020.  
 

2. Resultat per aktie  
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att nettovinst, hänförlig till moderbolagets aktieägare, 
divideras med viktat genomsnittligt antal utestående aktier under året. 
 
2.4 Omräkning av utländsk valuta 
Funktionell 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. 
 
Transaktioner och balansposter 
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 
valutakursdifferenser ingår i rörelseresultatet. 
 
 
Koncernföretag 
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka inget har en höginflationsvaluta som 
funktionell valuta) som har en annan funktionell valuta än rapportvalutan, omräknas till koncernens 
rapportvaluta enligt följande: 
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. 
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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 
realisationsvinsten/förlusten. 
 
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. 
 
2.5 Immateriella tillgångar 
Goodwill 
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens 
andel av det förvärvade dotterföretagets 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 fördelas 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 rörelseförvärvet.  
 
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 följande 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 för 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 andel av indirekta kostnader. Vid aktivering tas hänsyn till den del av 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 



TCECUR Sweden AB (publ.)  20 
Org nr 559102-0184   
   

 

2.6 Materiella anläggningstillgångar 
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 förmåner som 
är förknippade 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 
över den beräknade nyttjandeperioden, görs linjärt enligt följande: 

Avskrivningstider materiella anläggningstillgångar 

Inventarier 5 år 

Maskiner 10 år 

 
Nedskrivning av materiella anläggningstillgångar 
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 fastställs genom en 
jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i Övriga rörelseintäkter 
respektive Övriga rörelsekostnader i resultaträkningen. 
 
Se även efterföljande avsnitt avseende beskrivning av nedskrivningar av icke-finansiella 
anläggningstillgångar. 
 
2.7 Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar 
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. Återvinningsvärdet 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 i den 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 
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finansiella tillgången eller skulden förvärvades. Under 2019 har enbart lånefordringar, kundfordringar samt 
övriga finansiella skulder förekommit.   

Lånefordringar och kundfordringar 
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, 
upplupna intäkter respektive finansiella anläggningstillgångar i balansräkningen. Även likvida medel ingår i 
denna kategori. En nedskrivning av kundfordringar redovisas i resultaträkningen såsom övrig extern 
kostnad. 
Övriga finansiella skulder 
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 
Köp 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 inte 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 
balansräkningen 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 
upplupet anskaffningsvärde med tillämpning 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. 
 
Nedskrivning av finansiella tillgångar 
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 
finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned endast om det finns objektiva bevis för ett 
nedskrivningsbehov 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 nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet 
fastställs med användning av först 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 
försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga försäljningskostnader. Erforderlig 
avsättning för inkurans har gjorts efter individuell bedömning.  
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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. 

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, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från emissionslikviden. 
 
2.13 Leverantörsskulder 
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 till verkligt 
värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och 
eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet 
redovisas i resultaträkningen fördelat 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 hänför sig. 
 
2.15 Aktuell och uppskjuten skatt 
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 
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koncernredovisningen. Den uppskjutna skatten 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 
inkomstskatt 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. 
 
2.16 Ersättningar till anställda 

Pensionsförpliktelser 
Koncernen har enbart så kallade avgiftsbestämda pensionsplaner.  
 
För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar TCECUR avgifter till offentligt eller privat administrerade 
pensionsförsäkringsplaner 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.  

Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar till anställda beräknas utan diskontering och redovisas som kostnad när de 
relaterade tjänsterna erhålls. 
 
Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp av Koncernen före normal 
pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång i utbyte mot sådana ersättningar. TCECUR 
redovisar avgångsvederlag när koncernen bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en 
detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid uppsägning som 
resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång. Förmåner som förfaller 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. Inga avsättningar görs för framtida 
rörelseförluster. 
 
Avsättningarna värderas till nuvärdet av det belopp som förväntas krävas för att reglera förpliktelsen. Härvid 
används en diskonteringsränta före skatt som återspeglar en aktuell marknadsbedömning av det 
tidsberoende värdet av pengar och de risker som är förknippade 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. 
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2.18 Intäktsredovisning 
Intäkter innefattar det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas för sålda varor och 
utförda tjänster inom koncernen. 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. Intäkter från varuförsäljning 
redovisas 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. 
 
Försäljning av tjänster - serviceuppdrag 

TCECUR utför 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 tillförlitligt, 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 
tillförlitligt när det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna som kan hänföras till uppdraget kommer att 
tillfalla Koncernen och de uppdragsutgifter som hänför sig till uppdraget kan identifieras och mätas på ett 
tillförlitligt sätt. 
 
Ränteintäkter 
Ränteintäkter intäktsredovisas fördelat över löptiden med tillämpning av effektivräntemetoden. 
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2.19 Leasing 
Sedan den 1 januari 2019 tillämpar koncernen IFRS 16. Koncernen har tillämpat den förenklade 
övergångsmetoden vilket innebär att jämförelsetal ej har räknats om, varför redovisningsprinciperna som 
gällande för 2018 också presenteras nedan. Koncernen leasar primärt lokaler och bilar. Löptiden på 
lokalavtal varierar för närvarande från ett år upp till sju år inklusive sannolika förlängningsperioder. Övriga 
leasingavtal varierar när det gäller villkor och längd beroende på land och natur i övrigt. Leasade tillgångar 
får inte användas som säkerhet för upplåning. I vissa fall finns möjlighet till förlängning, se vidare nedan. 

Ett kontrakt avseende nyttjanderätt tas upp som en tillgång och en motsvarande skuld från det datum då 
den leasade tillgången är tillgänglig för koncernen. En leasingbetalning delas upp mellan amortering av 
skuld och räntekostnad. Räntekostnader för respektive period beräknas enligt annuitetsmetoden. Tillgångar 
med nyttjanderätt skrivs av planenligt över nyttjandeperioden 

Tillgångar och skulder hänförliga leasing värderas initialt till verkligt värde. Leasingskulder inkluderar 
nuvärdet av följande betalningar: 

- löpande fasta betalningar, 

- rörliga avgifter som baseras på ett index eller ett pris, 

- restvärdesgarantier som leasetagaren förväntar sig behöva betala till leasegivaren och, 

- köpoptioner som anses sannolika att utnyttja i slutet av leasingperioden 

Betalningarna är diskonterade till nuvärde med den implicita leasingräntan, eller om den inte kan fastställas, 
till den marginella låneräntan. 

Tillgångarna värderas till anskaffningsvärde inkluderande följande: 

- nuvärdet av framtida betalningar vid den initiala värderingen av leasingskulden, 

- betalningar gjorda på eller innan startdatum för kontraktet, ex. första förhöjd avgift, 

 

Betalningar hänförliga korttidskontrakt eller för kontrakt av mindre värde kostnadsförs löpande i 
resultaträkningen. Korttidskontrakt avser kontrakt med en längd om högst 12 månader. Mindre värde är av 
ledningen bedömt som kontrakt inom kategorierna enklare inventarier och kontorsutrustning. 

Leasingperioden fastställs till icke uppsägningsbara perioder tillsammans med förlängningsperioder om det 
är rimligt säkert att koncernen kommer att utnyttja det alternativet. I det fall både koncernen och 
leasegivaren har rätt att säga upp ett avtal som löper tills vidare, utan någon särskild avgift, så bestäms 
leasingperioden till uppsägningstiden. På grund av att det föreligger möjlighet till uppsägning vilket ligger 
utanför koncernens kontroll så fastställs leasingperioden på detta sätt även om det är rimligt säkert att 
avtalet kommer att löpa längre än så. 
 
2.20 Utdelningar 
Utdelning till moderföretagets aktieägare redovisas som skuld i Koncernens finansiella rapporter i den 
period då utdelningen godkänns av moderföretagets aktieägare. Några utdelningar kommer inte föreslås 
inför 2020 års årsstämma avseende verksamhetsåret 2019. 
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2.21 Redovisningsprinciper i moderbolaget 
Redovisningsprinciperna i moderbolaget överensstämmer i allt väsentligt med koncernredovisningen. 
Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2 Redovisning för juridiska personer och 
Årsredovisningslagen. RFR 2 anger undantag från och tillägg till de 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 i Årsredovisningslagen, vilket bland annat 
medför att en annan presentation av eget kapital tillämpas. 
 
Aktier i dotterföretag 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. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i 
posten Resultat från andelar i koncernföretag. I anskaffningsvärdet för andelar i dotterföretag inkluderas 
transaktionskostnader. I koncernredovisningen kostnadsföres transaktionsutgifter i den period de 
uppkommer. 
 
2.22 Definitioner nyckeltal flerårsöversikt i förvaltningsberättelse 
 
EBITDA Rörelseresultat innan avskrivningar och nedskrivningar     
EBIT Rörelseresultat        

  

Rörelsemarginal EBITA Resultat före avskrivningar dividerat med nettoomsättning     
Vinstmarginal Resultat före skatt dividerat med nettoomsättningen     
Avkastning på sysselsatt 
kapital 

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

Avkastning på eget 
kapital Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital     

Sysselsatt kapital 
Eget kapital plus räntebärande 
skulder      

  

Soliditet                                                
Eget kapital plus obeskattade reserver minus skattedel på obeskattade reserver i 
förhållande till balansomslutningen. 
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Not 3 Finansiell riskhantering 
Koncernen utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker: marknadsrisk (valutarisk och ränterisk), 
kreditrisk och likviditetsrisk/finansieringsrisk. 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 

TCCECUR är en internationell koncern med verksamhet i Sverige, Norge och Tyskland. 
Rapporteringsvalutan är svenska kronor. Detta gör att koncernen är exponerad för valutarisker på grund av 
att förändringar i valutakurser kan påverka resultat och eget kapital.  

Exponering för förändring i valuta delas vanligen in i två huvudgrupper, omräkningsexponering respektive 
transaktionsexponering. 

Omräkningsexponering 
De utländska dotterbolagens tillgångar med avdrag för skulderna utgör en nettoinvestering 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.  
 
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. 
 
Transaktionsexponering 
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 långfristig upplåning, men till viss del även skulder från 
factoring. Upplåning som görs med rörlig ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende kassaflöde. 
Upplåning som görs med fast ränta utsätter koncernen för ränterisk avseende verkligt värde. 

Såväl Koncernens externa lån som skulder från factoring löper med rörlig ränta och är således exponerade 
för kassaflödesrisk. 

I övrigt hänvisas till not 16 Upplåning för beskrivning av väsentliga villkor för upplåningen. 
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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 följs 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.   
 
Likviditetsrisk/Finansieringsrisk 

Per den 31 december 2019 hade koncernen en tillgänglig likviditet om 27 401 tkr. Koncernen har utöver 
redovisade likvida medel om 13 873 tkr en outnyttjad factoringkredit om 8 613 tkr, där factoringkrediten är 
begränsad till att nyttjas mot kundfordringar och varulager. Vidare finns en outnyttjad checkräkningskredit 
om 4 915 tkr per 2019-12-31. 
 
Målet avseende kapitalstrukturen är att trygga koncernens förmåga att fortsätta sin verksamhet, så att den 
kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för 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 i form av finansiella 
instrument, baserat på de vid balansdagen kontrakterade tidigaste återstående löptiderna. De belopp som 
förfaller överensstämmer med bokförda belopp. 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 31 december 2019     
Upplåning, inklusive checkräkningskredit 13 192 20 721 14 179 48 092 
Leverantörsskulder och övriga skulder  27 796  – 27 796 
Totalt 40 988 20 721 14 179 75 888 

     
Per 31 december 2018     
Upplåning, inklusive checkräkningskredit 4 450 35 371 – 39 821 
Leverantörsskulder och övriga skulder  40 732 – – 40 732 
Totalt 45 182 35 371 – 80 553 

 
I ovan upplåning som förfaller inom 1 år ingår huvudsakligen skulder avseende factoring, vilka regleras 
löpande.  
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Verkligt värde-hierarki 
Koncernen klassificerar värdering till verkligt värde med hjälp av en verkligt värde-hierarki som speglar 
tillförlitligheten 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 – Indata andra än noterade priser som är observerbara för tillgången eller skulden, antingen direkt, 
till exempel som priser, eller indirekt, till exempel härledda priser. 
Nivå 3 – Indata för tillgången eller skulden som inte baseras på observerbar information. Lämplig nivå 
fastställs på basis av den lägsta nivå av indata som är väsentlig för 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 fortsätta sin verksamhet, så att den 
kan fortsätta att generera avkastning till aktieägarna och nytta för andra intressenter och att upprätthålla en 
optimal kapitalstruktur för 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. 
 
 
Skuldsättningsgraden per den 31 december var enligt följande: 
 
Belopp i KSEK 2019-12-31 2018-12-31 

   
Kassa och bank 13 873 10 032 
Kortfristig upplåning -9 603 -18 921 
Långfristig upplåning -30 125 -20 900 
Nettoskuld -25 855 -29 789 

   
   

  2019-12-31 2018-12-31 
Total upplåning 39 728 39 821 
Avgår: likvida medel -13 873 -10 032 
Nettoskuld 25 855 29 789 
Totalt eget kapital 81 777 68 366 
Summa kapital 107 633 98 155 

   
Skuldsättningsgrad 32% 44% 
Soliditet 43% 39% 
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Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar vid tillämpning av koncernens 
redovisningsprinciper 

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra 
faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden. 
 
Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål 
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 för goodwill, i enlighet med den 
redovisningsprincip som beskrivs i not 2.7 Nedskrivningar av icke-finansiella anläggningstillgångar. 
Återvinningsvärden för kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. För 
dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras, uppskattningarna framgår av not 10. Redovisade 
värden per balansdagen för goodwill fördelade på kassagenererande enheter framgår av not 10. Till 
underlag för prövningen ligger framtagen affärsplan för kommande år. 
 

Not 5 Rörelsesegment 
 
 
Intäkterna för koncernen fördelar sig på geografiska marknader enligt 
följande:    

 2019-01-01 2018-01-01 
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 
Sverige 124 337 96 219 
Norge 79 098 93 150 
Tyskland 1 188  
Summa nettoomsättning per geografisk marknad 204 623 189 369 

   
   
Intäkterna för moderbolaget fördelar sig på geografiska marknader enligt följande:  

 2019-01-01 2018-01-01  
Moderbolaget 2019-12-31 2018-12-31  

Sverige 6 958 11 224  

(varav inom koncernen) 6 956 11 224  

Summa nettoomsättning per geografisk marknad 6 958 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. 

 
 2019-01-01 2018-01-01 
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 
Finnhammars Revisionsbyrå AB   
  Revisionsuppdrag 305 387 
  Övriga rådgivningstjänster  40 
  305 427 

   
Övriga   
  Revisionsuppdrag 276 288 
  Skatterådgivning – – 
  Övriga rådgivningstjänster 74 363 
  350 651 

   
Summa 656 1 078 

   
   
 2019-01-01 2018-01-01 

Moderbolaget 2019-12-31 2018-12-31 
Finnhammars Revisionsbyrå AB   
  Revisionsuppdrag 129 213 
  Övriga rådgivningstjänster  40 
  129 253 

   
Övriga   
  Övriga rådgivningstjänster – 287 
  – 287 

   
Summa 129 540 
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Not 7 Ersättningar till anställda samt upplysningar om personal 
 
Koncernen 2019-01-01 2018-01-01 
Ersättningar till anställda 2019-12-31 2018-12-31 
Löner och ersättningar 51 402 43 931 
Sociala kostnader 15 660 9 434 
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer (not ) 6 041 5 424 
Summa 73 104 58 789 

   
 2019-01-01 2018-01-01 
Moderbolaget 2019-12-31 2018-12-31 
Löner och ersättningar 5 400 3 335 
Sociala kostnader 1 609 1 323 
Pensionskostnader – avgiftsbestämda planer (not ) 1 282 1 028 
Summa 8 291 5 686 

 
 
 
Koncernen 2019-01-01 2018-01-01 
Ersättningar till anställda och personer i ledande befattning 2019-12-31 2018-12-31 
Löner och andra ersättningar till Styrelse, VD och ledande 
befattningshavare 8 591 10 933 
Pensionskostnader till Styrelse, VD och ledande befattningshavare 1 500 1 934 
Löner och andra ersättningar till Övriga anställda 42 812 33 012 
Pensionskostnader till Övriga anställda 4 541 3 475 
Summa 57 443 49 354 

   
   
   
Moderbolaget 2019-01-01 2018-01-01 
Ersättningar till anställda och personer i ledande befattning 2019-12-31 2018-12-31 
Löner och andra ersättningar till Styrelse, VD och ledande 
befattningshavare 2 695 2 585 
Pensionskostnader till Styrelse, VD och ledande befattningshavare 720 720 
Löner och andra ersättningar till Övriga anställda 2 705 750 
Pensionskostnader till Övriga anställda 562 308 
Summa 6 682 4 363 

 
 
Pensionsförsäkring i Alecta 
Åtaganden för delar av ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom en 
försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för Finansiell Rapportering, UFR 10 Redovisning av 
pensionsplanen ITP 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 2019 uppgick Alectas överskott i form av den kollektiva konsolideringsnivån till 148 (2018: 142) 
procent. Den kollektiva konsolideringsnivån utgörs av marknadsvärdet på Alectas tillgångar i procent av 
försäkringsåtagandena beräknade enligt Alectas försäkringstekniska beräkningsantaganden, vilka inte 
överensstämmer med IAS 19. 
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Not 7 Ersättningar till anställda samt upplysningar om personal, forts. 
 
 
Koncernen 2019-01-01 2018-01-01 

 2019-12-31 2018-12-31 

Fördelning kvinnor och män i styrelse och 
ledning Styrelse 

Andra 
ledande 

befattningar Styrelse 

Andra 
ledande 

befattningar 
Kvinnor 2 3 2 1 
Män 12 10 11 5 
Summa 14 13 13 6 

     
Moderbolaget 2019-01-01 2018-01-01 

 2019-12-31 2018-12-31 

Fördelning kvinnor och män i styrelse och 
ledning Styrelse 

Andra 
ledande 

befattningar Styrelse 

Andra 
ledande 

befattningar 
Kvinnor –  1  
Män 3  4  
Summa 3 – 5 – 

 
 
För verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid enligt 
gängse gällande regler, som längst 12 månader.  
 
 
 2019-01-01 2018-01-01 
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 
Medeltalet anställda - geografisk fördelning Total % Total % 
Sverige 56 75% 43 64% 
Norge 19 25% 24 36% 
Summa 75 100% 67 100% 

 
 
 2019-01-01 2018-01-01 
Medeltalet anställda i koncernen 2019-12-31 2018-12-31 
Medelantal anställda - män 67 61 
Medelantal anställda - kvinnor 8 6 
Summa 75 67 

   
 2019-01-01 2018-01-01 
Medeltalet anställda i Moderbolaget 2019-12-31 2018-12-31 
Medelantal anställda - män 2 2 
Medelantal anställda - kvinnor - – 
Summa 2 2 
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Not 8 Finansiella intäkter och finansiella kostnader 
 
 
 2019-01-01 2018-01-01 
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 
Finansiella intäkter   
Valutakursvinster –  
Ränteintäkter 87 165 
Övriga finansiella intäkter 58  
Summa finansiella intäkter 145 165 

   
Finansiella kostnader   
Valutakursförluster 77 484 
Räntekostnader 3 835 3 029 
Övriga finansiella kostnader – – 
Summa finansiella kostnader 3 912 3 513 

   
Resultat från finansiella poster, netto -3 766 -3 348 

   
   
 2019-01-01 2018-01-01 
Moderbolaget 2019-12-31 2018-12-31 

   
Finansiella intäkter   
Övriga finansiella intäkter 1 500  
Summa finansiella intäkter 1 500 – 

   
Finansiella kostnader   
Valutakursförluster 69 2 
Räntekostnader 2 211 2 003 
Summa finansiella kostnader 2 280 2 005 

   
Resultat från finansiella poster, netto -780 -2 005 
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Not 9 Skatt 
 2019-01-01 2018-01-01 
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 
Aktuell skatt för året -696 516 
Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader 1 126 -352 
Summa inkomstskatt 430 165 

 
 
Skillnaderna mellan redovisad skattekostnad och en beräknad skattekostnad baserad på gällande 
skattesats är följande: 
 
 2019-01-01 2018-01-01 
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 
Resultat före skatt -5 110 -5 414 
Inkomstskatt beräknad enligt koncernens gällande skattesats 983 1 189 
Ej skattepliktiga intäkter 333 – 
Ej avdragsgilla kostnader -437 -263 
Skatt hänförlig tidigare år -133 – 
Omvärdering uppskjuten skatt på grund av ändrad skattesats – -761 
Övrigt -316 – 
Inkomstskatt 430 165 

   
Vägd genomsnittlig skattesats inom koncernen är: 19,24% 21,96% 

 
 
 2019-01-01 2018-01-01 
Moderbolaget 2019-12-31 2018-12-31 
Uppskjuten skatteintäkt avseende temporära skillnader -154 -109 
Summa inkomstskatt 154 109 

 
 
Skillnaderna mellan redovisad skattekostnad och en beräknad skattekostnad baserad på gällande 
skattesats är följande: 
 2019-01-01 2018-01-01 
Moderbolaget 2019-12-31 2018-12-31 
Resultat före skatt 92 61 
Inkomstskatt beräknad enligt Moderbolagets gällande skattesats -20 -13 
Ej avdragsgilla kostnader -151 -96 
Ej skattepliktiga intäkter 321 – 
Övrigt -304 – 
Inkomstskatt -154 -109 

   
Vägd genomsnittlig skattesats inom Moderbolaget är: -166% -179% 

 
  

Förändringar i uppskjutna skattefordringar och – skulder under året, utan hänsyn tagen till kvittningar som 
gjorts inom samma skatterättsliga jurisdiktion: 
 
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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Not 9    Skatt, forts. 
 
 
Koncernens ackumulerade underskottsavdrag, exklusive avvecklad verksamhet uppgår till: 
 
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 
Underskottsavdrag   
Norge 84 582 77 951 
Sverige 6 873 966 
Summa ackumulerade underskottsavdrag 91 455 78 917 

 
 
 
Skatteeffekten på underskottsavdrag tas upp endast i den mån det finns övertygande faktorer som talar för 
att dessa kan utnyttjas inom en snar framtid. Historik av förluster 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. 
 
 2019-01-01 2018-01-01 
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 
Uppskjutna skatteskulder   
Maskiner och inventarier 3 424 3 734 
Nyttjanderättstillgångar -34 – 
Periodiseringsfonder 652 691 
Summa uppskjutna skatteskulder 4 042 4 425 

   
Uppskjutna skattefordringar   
Underskottsavdrag 20 079 18 932 
Summa uppskjutna skattefordringar 20 079 18 932 

   
   

Uppskjutna skatteskulder, netto -16 037 -14 507 
 
 
 
Nettoförändring avseende uppskjutna skatter är följande: 
 2019-01-01 2018-01-01 
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 
Vid årets början -14 507 -14 254 
Redovisning i resultaträkningen -1 126 49 
Valutakursdifferenser -80 -9 
Skatt som redovisats i eget kapital -324 -293 
Vid årets slut -16 037 -14 507 
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Not 10 Immateriella tillgångar 
 
Koncernen   

   
Goodwill 2019-12-31 2018-12-31 
Ingående anskaffningsvärde 64 101 28 259 
Ökning genom rörelseförvärv (not 24) 2 993 35 676 
Omklassificeringar 187  
Valutakursdifferenser 474 166 
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 67 755 64 101 

   
   

Utgående redovisat värde 67 755 64 101 
 
 
 
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: 
 

2019 Sverige Norge 
Tillväxttakt 1) 3,0 % 3,0 % 
Diskonteringsränta 2) 10,52 % 10,52 % 

 
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. 
Återvinningsvärden 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 2020 och prognoser för 2021 - 2023. Bortom 
prognosperioden har utgångspunkten varit en tillväxttakt om 3 procent per år. 
 
Något nedskrivningsbehov har inte identifierats. Vid en höjning av diskonteringsräntan med 1 procentenhet 
föreligger fortfarande inte något nedskrivningsbehov. 
 
 
Goodwill 2019-12-31 2018-12-31 
Sverige 49 791 48 133 
Norge 16 471 15 968 
Tyskland 1 493 – 
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 67 755 64 101 
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Not 10  Immateriella tillgångar, forts. 
 
Koncernen   
   
Utgifter för balanserade utvecklingsarbeten 2019-12-31 2018-12-31 
Ingående anskaffningsvärde 5 997 2 879 
Årets aktiverade utvecklingskostnader 800 3 101 
Ökning genom rörelseförvärv   
Omklassificeringar -7  
Valutakursdifferenser 95 17 
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 6 885 5 997 

   
Ingående avskrivningar -2 517 -1 478 
Ökning genom rörelseförvärv   
Valutakursdifferenser -2 -2 
Årets avskrivningar -1 005 -1 204 
Omklassificeringar 33 167 
Valutakursdifferenser -90  
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 581 -2 517 

   
Utgående redovisat värde 3 303 3 480 

 
Koncernen   
   
Varumärken 2019-12-31 2018-12-31 
Ingående anskaffningsvärde – – 
Årets inköp 373 – 
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 373 – 

   
   

Utgående redovisat värde 373 – 
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Not 11 Materiella anläggningstillgångar 
 
Koncernen   
   
Maskiner och inventarier 2019-12-31 2018-12-31 
Ingående anskaffningsvärde 31 979 35 531 
Inköp 2 623 1 244 
Försäljningar och utrangeringar – -5 686 
Ökning genom rörelseförvärv 7 28 
Omklassificeringar 1 243  
Valutakursdifferenser 410 863 
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 36 262 31 979 

   
Ingående avskrivningar -10 674 -12 854 

Försäljningar och utrangeringar  – 5 686 
Ökning genom rörelseförvärv – -5 
Årets avskrivningar  -3 436 -3 251 
Omklassificeringar  -885  
Valutakursdifferenser 106 -250 
Utgående ackumulerade avskrivningar -14 888 -10 674 

   
   

Utgående redovisat värde 21 373 21 306 
   

 
 

Not 12 Varulager 
 
Koncernen   
Bokfört värde varulager 2019-12-31 2018-12-31 
Färdiga varor och handelsvaror 10 122 7 117 
Summa bokfört värde 10 122 7 117 

   
Varulager fördelade per valuta   
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 
SEK 4 881 3 943 
NOK 5 241 3 174 
  10 122 7 117 
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Not 13 Kundfordringar 
 
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 
Kundfordringar 35 804 41 572 
Minus: reservering för osäkra fordringar -199 -166 
Kundfordringar - netto 35 605 41 406 

   
Kundfordringar fördelade per valuta   
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 
SEK 20 899 23 885 
NOK 12 446 12 721 
EUR 2 261 4 761 
GBP – 40 
  35 605 41 406 

Analys av kreditriskexponering i kundfordringar 2019-12-31 2018-12-31 
Kundfordringar som varken är förfallna eller nedskrivna 27 892 35 150 

   
Förfallna:   
 - Mindre än 2 månader 6 934 5 608 
 - 2-6 månader 946 814 
 - 6-12 månader 32 – 
 - mer än 12 månader – – 
Totalt förfallna 7 912 6 422 
Varav nedskrivna -199 -166 
Redovisat värde på kundfordringar 35 605 41 406 

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

Per balansdagen var kundfordringar uppgående till 7 713 tkr förfallna utan att något nedskrivningsbehov 
ansågs föreligga. Dessa gäller ett antal oberoende kunder vilka tidigare inte haft några 
betalningssvårigheter. Åldersanalysen 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. 
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Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 
  
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 
Förutbetald hyra 529 417 
Förutbetald leasing  147 126 
Upparbetat ej fakturerat 109 – 
Upplupna intäkter  322 
Övriga poster 1 058 688 
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 844 1 553 

 0 0 
   

   
Moderbolaget 2019-12-31 2018-12-31 
Förutbetald hyra 143 137 
Övriga poster – 28 
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 143 165 

 
 
 

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 röst. Alla per balansdagen 
registrerade aktier är fullt betalda. 
 
Reserver 
Fonden Reserver i eget kapital består på balansdagen i sin helhet av omräkningsdifferenser hänförligt till 
innehav i utländska dotterföretag. 
 
Moderbolaget     

Moderbolaget 
Antal aktier 

(tusental) 
Aktie-

kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital Summa 
Ingående balans per 1 januari 2019 3 861 965 73 790 74 755 
Emissionskostnader 

  
-1 515 -1 515 

Nyemission 2019-02-21 830 207 18 043 18 250 
Utgående balans per 31 december 2019 4 691 1 173 90 318 91 490 
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Not 16 Upplåning från kreditinstitut 
 
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 
Långfristig   
Banklån 2 000 4 050 
Företagslån 29 375 16 850 
  31 375  20 900 

   
Kortfristiga bankplaceringar   
Banklån 1 000 1 300 
Företagslån 625 3 150 
Utnyttjad factoringlimit 8 313 14 471 
  9 938 18 921 

   
Summa upplåning 41 313 39 821 

 
 
 
Se även not 3 för beskrivning av finansiella risker kopplade till koncernens upplåning. 
 
Koncernens upplåning fördelar sig på följande valutor: 
  2019-12-31 2018-12-31 
SEK 33 000 27 418 
NOK 6 728 12 403 
  39 728 39 821 

 
 
 
Outnyttjade factoringlimit uppgår per balansdagen till 8 613 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 i sin natur. 
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Not 17 Övriga avsättningar 
 
  
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 
Ingående avsättningar 152 374 
Periodens förändring avsättningar -152 -222 
Summa avsättningar – 152 

 
 

Not 18 Övriga skulder 
 
  
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 
Momsskuld 5 543 5 437 
Personalrelaterade skulder 5 300 753 
Förvärvsskuld vid köp av dotterbolag 788 10 000 
Övrigt 4 034 5 417 
Summa Övriga skulder 15 664 21 607 

   
   
Moderbolaget 2019-12-31 2018-12-31 
Momsskuld 943 – 
Personalrelaterade skulder 23 2 394 
Förvärvsskuld vid köp av dotterbolag  10 000 
Övrigt 1 659 – 
Summa Övriga skulder 2 625 12 394 

 
   

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 
  
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 
Upplupna löner 1 310 – 
Upplupna semesterlöner 4 030 4 525 
Upplupna sociala avgifter 1 626 1 554 
Övriga upplupna kostnader 17 692 4 834 
Förutbetalda intäkter – 4 566 
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 24 658 15 479 

   
   
   
Moderbolaget 2019-12-31 2018-12-31 
Upplupna semesterlöner 399 284 
Upplupna sociala avgifter 125 193 
Övriga upplupna kostnader 3 293 922 
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 817 1 399 
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Not 20 Finansieringsverksamheten 
 
Koncernen 2019-01-01 2018-01-01 
Kapital från aktieägare 2019-12-31 2018-12-31 
Ingående kapital från aktieägare 74 755 64 080 
Kassaflöde 16 735 – 
Ej kassapåverkande aktivitet – 10 675 
Utgående kapital från aktieägare 91 490 74 755 

   
 2019-01-01 2018-01-01 
Upplåning 2019-12-31 2018-12-31 
Ingående upplåning 39 821 15 869 
Upptagna lån 30 000 23 952 
Amortering av lån -30 588 – 
Valutakurseffekter 495 – 

Utgående upplåning 39 728 39 821 
   

Moderbolaget 2019-01-01 2018-01-01 
Kapital från aktieägare 2019-12-31 2018-12-31 
Ingående kapital från aktieägare 74 755 64 080 
Kassaflöde 16 735 – 
Ej kassapåverkande aktivitet - skatteeffekt – 10 675 

Utgående kapital från aktieägare 91 490 74 755 
 
 

Not 21 Ställda säkerheter 
 
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 
För egna skulder och avsättningar:   
Företagsinteckningar 6 000 8 000 
Banktillgodohavanden – 1 017 
Kundfordringar (factoring) 23 171 14 471 
  29 171 23 487 

 
 
 
 

Not 22 Eventualförpliktelser 
 
Koncernen 2019-12-31 2018-12-31 
Garantier 606 310 
  606 310 
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Se även not 17 avseende övriga avsättningar samt not 4 avseende kritiska bedömningar och 
uppskattningar. 

Not 23 Nyttjanderättstillgångar 
 
Koncernen har leasingavtal i huvudsak bestående av lokalhyra och fordon.  
 
Från och med räkenskapsåret som påbörjas 1 januari 2019 görs inte åtskillnad på finansiellt eller 
operationellt leasingåtagande i enlighet med IFRS 16. Samtliga leasingåtaganden redovisas i 
balansräkningen som en nyttjanderättighet på tillgångssidan och en skuld avseende nyttjanderättstillgång 
på skuldsidan. Linjär avskrivning tillämpas på nyttjanderättstillgångarna. De operationella leasingavgifterna 
redovisas som amortering av nyttjanderättsskuld och som räntekostnad. Som en effekt förbättras 
rörelseresultatet samtidigt som resultatet efter finansnetto initialt försämras givet att linjär avskrivning sker 
på nyttjanderättstillgången medan räntekostnaderna beräknas utifrån en annuitetsmetod. Koncernens 
framtida leasingåtaganden nuvärdesberäknades per 2019-01-01 till en total leasingskuld och 
nyttjanderättstillgång. TCECUR har valt en förenklad övergångsmetod, vilket innebär att endast framtida 
leasingbetalningar och räntesatser räknas från 1 januari 2019, ingen omräkning av jämförelsetal har gjorts, 
avtal med mindre än 12 månaders löptid har behandlats som korttidsleasing (dvs ingår ej i leasingskulden), 
och undantag har också gjorts för avtal med mindre värde enligt standarden. Finansiell leasing enl. IAS 17 
har samma IB värden som innan övergång, alla kontrakt för nyttjanderätten startar 1 jan 2019 (dvs. ingen 
eget kapital-effekt).  
 
På nästa sida visas skillnaderna av balansräkningar per 2018-12-31 jämfört med 2019-01-01. 
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Not 23     Nyttjanderättstillgångar, forts. 
 
 
Belopp i KSEK 2018-12-31 2019-01-01 

  inkl. leasing 
TILLGÅNGAR   
Anläggningstillgångar   
Goodwill 64 101 64 101 
Balanserade utvecklingskostnader 3 480 3 480 
Maskiner och inventarier 21 307 21 307 
Nyttjanderätter – 13 196 
Uppskjutna skattefordringar 18 933 18 933 
Andra långfristiga fordringar  152 152 
Summa anläggningstillgångar 107 973 121 169 

   
Omsättningstillgångar   
Varulager 7 117 7 117 
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 1 553 515 
Likvida medel 10 032 10 032 
Summa omsättningstillgångar 65 953 64 914 

   
SUMMA TILLGÅNGAR 173 926 186 084 

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

  inkl. leasing 
EGET KAPITAL     
Summa eget kapital 68 366 68 366 

   
SKULDER   
Långfristiga skulder   
Upplåning från kreditinstitut 20 900 20 900 
Skulder avseende nyttjanderättstillgångar  7 784 
Uppskjutna skatteskulder 4 425 4 425 
Övriga avsättningar 152 152 
Summa långfristiga skulder 25 477 33 261 

   
Kortfristiga skulder   
Upplåning från kreditinstitut 18 921 18 921 
Skulder avseende nyttjanderättstillgångar – 4 374 
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 84 457 

   
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 173 926 186 084 
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Not 23     Nyttjanderättstillgångar, forts. 
 
 
Koncernen 2019-12-31 
Ingående anskaffningsvärden – 
Nyttjanderättstillgångar vid övergångsdatum 13 196 
Inköp 2 609 
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 15 805 

  
Ingående avskrivningar  – 
Årets avskrivningar -4 823 
Utgående ackumulerade avskrivningar -4 823 

  
Utgående redovisat värde 10 982 

 
 
 
Avskrivningar på tillgångar med nyttjanderätt  

  
Koncernen 2019-12-31 
Byggnader 3 355 
Bilar 1 467 
Summa 4 823 

  
Tillgångar med nyttjanderätt  

  
Koncernen 2019-12-31 
Byggnader 7 524 
Bilar 3 458 
Summa 10 982 

 
Räntekostnader kopplat till leasing uppgår under perioden till 385 tkr och är inkluderade i Finansiella 
kostnader. Tillkommande nyttjanderätter under räkenskapsåret uppgår till 2 609 tkr. Kassaflödespåverkan 
av nyttjanderättstillgångar uppgick till 7 505 tkr inklusive korttidsleasingavtal och avtal av mindre värde.  
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Not 24 Rörelseförvärv 
 
Rörelseförvärv under 2019 
Larmator AB  
Den 1 juni 2019 förvärvade dotterföretaget MYSEC Sweden AB 100 % av kapital och röster i det svenska 
företaget Larmator AB och fick därmed det bestämmande inflytandet i företaget. Förvärvet skedde genom 
en kontant betalning om 1 701 tkr samt en tilläggsköpeskilling om 1 000 tkr. 
 
Om Larmator AB hade ingått i koncernen från 1 januari 2019 hade omsättningen varit ca 4 212 tkr högre 
och nettoresultatet ca 795 tkr högre. 
 
Förvärvskalkylen är preliminär och kan komma att justeras. 
 
En beskrivning av rörelseförvärvet och effekten på koncernredovisningen redovisas nedan. 
 
AWT Comex GmbH 
Den 1 juni 2019 förvärvade dotterföretaget Access World Technic AB (’AWT’) 100 % av kapital och röster i 
det tyska företaget AWT Comex GmbH och fick därmed det bestämmande inflytandet i företaget. Förvärvet 
skedde genom en kontant betalning om 1 139 tkr. 
 
Om AWT Comex GmbH hade ingått i koncernen från 1 januari 2019 hade omsättningen varit ca 485 tkr 
högre och nettoresultatet ca 185 tkr högre. 
 
Förvärvskalkylen är preliminär och kan komma att justeras. 
 
En beskrivning av rörelseförvärvet och effekten på koncernredovisningen redovisas nedan. 
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Not 24     Rörelseförvärv, forts. 
 
Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill: 
 
 
Förvärvat bolag: Larmator AB AWT Comex GmbH 
Förvärvsdag: 2019-06-01 2019-06-01 

   
Information om förvärvade nettotillgångar och goodwill:   
Koncernen     
Köpeskilling 

  

 - kontant betalt 1 701 1 139 
 - förvärvsskuld 1 000 208 
Sammanlagd köpeskilling 2 701 1 347 
Verkligt värde för förvärvade nettotillgångar 1 230 -176 
Goodwill 1 471 1 522 

   
Tillgångar och skulder till följd av förvärvet är följande:   
      
Likvida medel 3 129 70 
Materiella anläggningstillgångar 7  
Varulager  7 
Kundfordringar och andra fordringar 1 046 183 
Upplåning -2 347 -430 
Uppskjutna skatteskulder -17  
Leverantörsskulder och andra skulder -588 -5 
Verkligt värde på nettotillgångar 1 230 -176 
Goodwill 1 471 1 522 
Sammanlagd köpeskilling 2 701 1 347 

   
Kontant reglerad köpeskilling -1 701 -1 139 
Likvida medel i dotterföretag 3 129 70 
Förändring av koncernens likvida medel vid förvärv 1 428 -1 070 
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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 
AB (publ.) samt dotterföretagen som ingår i koncernen.  
 
Aktier i dotterföretag samt transaktioner mellan företag som ingår i koncernen elimineras i 
koncernredovisning varför någon närmare redogörelse ej lämnas kring dessa belopp. 
 
I övrigt har det inte förekommit några transaktioner med närstående parter. 
 

Not 26 Händelser efter balansdagen 
 
I februari noterades TCECUR Sweden AB:s aktier NGM Nordic Growth Market och avnoterades från 
Nasdaq First North. 
 
Ny VD för koncernen är Klas Zetterman, Klas efterträder Ole Oftedal som övergår till rollen som ordförande. 
Klas Zetterman tillträdde som VD den 23 mars. 
 
  
Spridningen av covid-19 innebär att många företag kan komma att befinna sig i en finansiellt ansträngd 
situation med likviditetsproblem, vikande försäljning och på sikt kraftig resultatpåverkan. Mot bakgrund av 
detta arbetar ledningen med att ställa alternativplaner för att hantera kortsiktiga operationella utmaningar 
samt att hitta alternativ för att säkerställa fortsatt fokus på långsiktig utveckling av verksamheten. 
Ledningens och styrelsens bedömning är att koncernen på kort och medellång sikt kan hantera den 
uppkomna situationen men att det är hög risk att verksamheten kommer att påverkas negativt av covid-19 
utbrottet, om de negativa effekterna i den globala ekonomin blir långsiktiga. 
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Not 27 Andelar i koncernföretag 
 
  
Moderföretaget   2019-12-31 2018-12-31 
Ingående anskaffningsvärde 

 
103 926 62 565 

Investering 
 

2 229 41 361 
Utgående redovisat värde   106 155 103 926 

    
    

Moderföretaget innehar andelar i följande dotterbolag: 
Organisations-
nummer 

Säte Kapitalandel 

TC Connect AS 502079-0225 Oslo 100% 
TC Connect AB 556906-4107 Kumla 100% 
AWT Technic AB 556925-3247 Stockholm 100% 
Mysec Sweden AB 556610-7354 Stockholm 100% 
HumanID Nordic AB 559092-9039 Stockholm 100% 
Dotterföretaget Mysec Sweden AB äger: 

 
  

Larmator AB 556503-5770 Stockholm 100% 
Dotterföretaget AWT Technic AB äger:    
AWT Comex GmbH 

 
Frankfurt 100% 

 
  
 
 

Not 28 Resultatdisposition 
 
Förslag till resultatdisposition 
Styrelsen föreslår att disponibelt fritt eget kapital, totalt 89 069 453 kronor, överförs i ny räkning. 
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Underskrifter 
Koncernens resultat- och balansräkning kommer att föreläggas årsstämman 2020-06-11 för fastställelse. 
 
 
 
 
 
Tommy Lundqvist     Martin Zetterström 
Styrelseordförande     Styrelseledamot 

 
 
 

Håkan Blomdahl     Klas Zetterman 
Styrelseledamot      Verkställande Direktör 
  
 
 
 
 
  
Min revisionsberättelse har avlämnats enligt bilaga 
Jonas Forsberg 
Auktoriserad revisor 



I FrN N HAM MARs
AUKToRISERADE oCH GoDKÄNDA REVISoRER

REVISIONSNNNIiTTBLSE

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

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalånden

Jag har utftirt en revision av årsredovisningen och koncemredovis-
ningen ftir TCECUR Sweden AB (publ) for år 2019-01-01-
2019-12-3t.

oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga orn de enskilt
eller tillsammans rimligen kan lorväntas påverka de ekonomiska be-
slut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncem-
redovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela re-
visionen. Dessutom:

o identifiemr och bedömer jag riskema {iir väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa bercr
på oegentligheter eller misstag, utfomar och utftjr gmnsknings-
åtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisions-
bevis som är tillräckliga och ändamålsenliga ftir att utgöra en grund
fijr mina uttalanden. Risken fiir att inte upptäcka en väsentlig fel-
aktighet till fiiljd av oegentligheter år htigre än ftir en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan
innefatta apierande i maskopi, fiirfalskning, avsiktliga utelämnan-
den. felaktig information eller åsidosättande av intem kontroll.

. skaffarjag mig en Iörståelse av den del av bolagets interna kontroll
som har betydelse ftir min revision ftir att utforma gransknings-
åtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterra, men
inte ftir att uttala rnig om effektiviteten i den intema kontrollen.

o utvärdemr jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-

vänds och rimligheten i styrelsen och verkställande direktören upp-
skattningar i redovisningen och tillhömnde upplysningar.

. drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrclsen och
verkställande direktör'en använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen och koncemredovisningen. Jag

drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller ftjrhållanden som kan.leda till betydande
tvivel om bolagets och koncemens fiirmåga att fortsätta verksam-
heten. Om jag dmr slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets-

faktor, måste jag i levisionsberättelsen fästa uppmärksarnheten på

upplysningama i årsredovisningen och koncemredovisningen om
den väsentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och kon-
cemredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis
som inhämtas fiam till datumet fiir revisionsberättelsen. Dock kan
framtida hiindelser eller ftjrhållanden göra att ett bolag och en kon-
cem inte längre kan foftsätta verksamheten.

o utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och in-
nehållet i årsredovisningen och konceru'edovisningen, däribland
upplysningarna, och om år'sredovisningen och koncemledovis-
ningen återger de underliggande transakionema och händelsema
på ett sätt som ger en rdttvisande bild.

. inhämtarjag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avse-

ende den finansiella infomationen fiir enheterna eller affärsaktivi-
tetema inom koncemen lor att göm ett uttalande avseende koncem-
redovisningen. Jag ansvarar lol styming, övewakning och ut-
fiimnde av koncemrevisionen. Jag är ensam ansvarig for mina
uttalanden.

Jag måste infonnem styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning sarrt tidpunkten ftir den. Jag rnåste också

informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den intema kontrollen sorn jag iden-
tifielat.

Enligt min uppfattning har årcredovisningen upprättats i enlighet med
årcredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden råttvi-
sande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31

december 20 19 och av dess finansiella resultat och kassaflöde ftir året
enligt årsredovisningslagen. Koncemredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rätfvisande bild av koncemens finansiella ställning per den 3 I
december 20 l9 och av dess finansiella resultat och kassaflöde frir året
enligt Intematiönal Financial Reporling Standards (IFRS), såsom de
antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
fiirenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övliga
delar.

Jag tillstyrker därftir att bolagsslärnman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen fol moderbolaget och koncernen.

Grund ftir uttalanden

Jag har utftirl revisionen enligt Intemational Standards on Auditing
(lSA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansval enligt dessa stan-

darder beskrivs nännarr i avsnittet Revisoms ansvar. Jag är obero-
ende i fijrhållande till moderbolaget och koncemen enligt god re-
visomsed i Sverige och har i övrigt fullgjot mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Jag anser att de rcvisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund 1ör'mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som hal'ansvaret fitr att
årsredovisningen och koncemredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk-
ställande direktören ansvalar även ftir den intema kontnrll som de
bedömer ärnödvändig ör att upprätta en årsredovisning och koncem-
redovisning som inte innehåller någm väsentliga felaktigheter, varc
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncemredovisningen an-

svarar styrelsen och verkställande direktören ftir bedömningen av bo-
lagets och koncemens lonnåga att fortsätta verksamheten. De upp-
lyser', när så är tillämpligt, om {iirhållanden som kan påverta fiir-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fofi-
satt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte orn styrel-
sen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöm
med verksarnheten eller inte har något realistiskt altemativ till att
göra något av detta.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om'huruvida års-

redovisningen och koncemledovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vale sig dessa beror på oegentligheter
eller misstag, och att lämna en revisionsberåttelse som innehåller
mina uttalanden. fumlig säkerhet är en hög grad av såkerhet, men är
ingen gamnti fiir att en revision iorn utftirs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kornmer att upptäcka en väsentlig fel-
aktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av

h{-



Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen och koncerredovisningen
har jag även utftirt en revision av styrelsen och verkstiillande
dircktörens ftirvaltning for TCECUR Sweden AB (publ) lor år
20l9-0l-0|-20I9-l2-3| samt av fitmlaget till dispositionel beträf-
fande bolagets vinst eller ftjrlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt fiirslaget i
fiirvaltningsberätelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-
ställande direktören ansvarsfiihet fiir räkenskapsåret.

Grund ftir uttalanden

Jag har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt an-
svar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag
är obenrende i liirhållande till modertolaget och koncemen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tilhåckliga och
ändamålsenliga som grund fiir mina uttalanden.

Styrelsens oc-h verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret fiir ftinlaget till dispositioner be-
träffande bolagets vinst eller fiirlust. Vid ftinlag till utdelning inne-
fattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är ftirsvarlig
med hänsyn till de krav som bolagets och koncemens verksamhetsart,
omfattning och riskel stiiller på storleken av rnodeöolagets och kon-
cemens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i
övrigt.

Styrelsen ansvarar ftr bolagets organisation och örvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fotlöpande
bedöma bolagets och koncemens ekonomiska situation och att tillse
att bolagets organisation är utformad så att bokfiiringen, medelsör-
valtningen och bolagets ekonomiska angelägenhetel i övrigt kontrol-
leras på eft betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta
den löpande fiirvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar
och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga fiir att bolagets
bokloring ska fullgöras i överensst'ämmelse med lag och ör att
rredelsfijrvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål betr'äffande revisionen av fiirvaltningen, och därmed mitt
uttalande om ansvarcfrihet, är att inhämta revisionsbevis ftir att med
en dmlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

o ftiretagit någon åtgäd eller gjoft sig skyldig till någon örsummelse
som kan ftiranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

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

Mitt mål beträffande revisionen av ftirslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller ftirlust, och diirmed mitt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om ftirslaget är ftirenligt med
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti ftir att
en revision som utfiirs enligt god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka åtgärder eller fiirsummelser som kan ftiranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett ftrslag till dispo-
sitioner av bolagets vinst eller ftirlust inte är ftirenligt med aktiebo-
lagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning underhela revisionen. Granskningen av fiirvaltningen och ör-
slaget till disirositioner av bolagets vinst eller fiirlust grundar sig
främst på revisionen av räkenskapema. Vilka tillkommande gransk-
ningsåtgärder som utftirs baseras på min professionella bedömning
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag foku-
serar granskningen på sådarn åtgärder, områden och fijrhållanden
som är väsentliga fiir verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse ör bolagets situation. Jag går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andm
fiirhållanden som är relevanta lor mitt uttalande orn ansvanfrihet.
Sorn underlag ftir mitt uttalande om styrelsens ftirslag till dispo-
sitioner betriiffande bolagets vinst eller ftirlust har jag granskat om
ftirslaget är fiirenligt med aktiebolagslagen.
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