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ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015
TC TECH Sweden AB (publ)’s styrelse och verkställande direktör lämnar härmed årsredovisning för
räkenskapsåret 2015.
Om inget särskilt anges, redovisas alla belopp i svenska kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser
föregående år.
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ÅRET I SAMMANDRAG
Bolagets omsättning uppgick till 0 kr (0 kr) under 2015. En första order erhölls i oktober 2015, och kommer
att intäktsföras när det levererade systemet är i drift. Årets nettoresultat uppgick till -9 166 761 kr
(-2 966 319 kr), resultatet per aktie till -2,36 kr (-1,69 kr).

HÄNDELSER UNDER ÅRET
• I augusti 2015 fattade bolagets styrelse beslut om att notera bolaget på Nasdaq First North.
Noteringsprocessen inleddes omgående därefter.
• I augusti 2015 genomfördes en kvittningsemission riktad till huvudägaren CIMON Enterprise AB,
varigenom 26 Mkr av bolagets reversskuld till CIMON kvittades mot 4 000 000 nya aktier i bolaget.
• I augusti 2015 emitterades 500 000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för vissa
anställda och styrelsemedlemmar. Teckningsoptionerna har tre års löptid, och teckningskursen uppgår
till 14 kr per aktie.
• Under oktober månad erhöll bolaget sin första order, från en kund i Taiwan.
• Den 30 oktober fattade en extra bolagsstämma i TC TECH beslut att genomföra en nyemission av aktier
riktad till allmänheten, i syfte att sprida aktieägandet och därmed skapa förutsättningar att uppta aktien
till handel på Nasdaq First North. Erbjudandet omfattade 3 500 000 aktier till emissionskursen 8,50 kr.
• Den 19 november avslutades teckningsperioden inför noteringen. Spridningsemissionen hade då
övertecknats med ca 300 %.
• Den 30 november noterades bolaget på Nasdaq First North.

HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG
• Ytterligare nyckelpersoner har rekryterats till bolaget.
• Bolaget har utökat sin lokalyta i Spånga med ca 200 m2 i anslutning till befintliga lokaler.

KORT OM TC TECH
TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för replikering av nanostrukturer i
plastprodukter. Grunden för verksamheten är en egenutvecklad och patenterad induktionsteknik som gör
det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ner material. TC TECH’s teknologi lämpar sig
väl för plast, och bolaget har initialt fokuserat på att tillhandahålla system för s.k. Light Guide Plates (LGP).
LGP är en plastskiva/plastfilm som sprider och fördelar ljuset från ljuskällan bakom de bildskärmar som
återfinns i bl. a mobiltelefoner, TV-apparater, datorer och surfplattor. TC TECH’s tillverkningsmetod gör det
möjligt att tillverka avancerade LGP som ger bättre prestanda i form av jämnare ljusspridning, lägre
energiförbrukning och tunnare bildskärm.
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ETT SPÄNNANDE AVSLUT PÅ 2015 – VD Peter Mattisson har ordet
Efter fyra års forskning och utveckling nådde
vi i slutet av 2015 nästa fas i TC TECH’s
historia, då det var dags att börja
kommersialisera den banbrytande teknologi
vi tagit fram. Första steget var att
börsintroducera TC TECH, och i samband
med detta att genomföra en nyemission för
att skaffa det kapital vi kommer att behöva för
att genomföra alla de åtgärder som nu krävs.
Efter börsintroduktionen den 30 november
har vi fokuserat på tre viktiga områden: att
bygga en organisation för marknadsetablering och tillväxt, att etablera kontakter med
potentiella kunder, och att därefter inleda
pilotprojekt med kund. Jag vill gärna ta detta
tillfälle i akt att delge er några personliga
reflektioner över dessa prioriterade områden.
För att bli ett världsledande teknologibolag krävs det spetskompetens inom varje del av vår organisation. Det är
därför med stor tillfredsställelse jag nu kan konstatera att vi på kort tid lyckats rekrytera ett riktigt ”dream team” till TC
TECH. Bolaget har inte bara tillförts hög industriell kunskap inom olika områden, utan även branschkunskap anpassad
till den asiatiska marknaden. Vi är nu på allvar redo för en långsiktigt hållbar marknadsetablering och expansion.
Att bygga kundkontakter i Asien kräver att du först bygger förtroende. Dels för din teknologi, men också för din
organisation. Kundrelationer kring högteknologi måste byggas ur ett långsiktigt leverantörsperspektiv – vilket innebär
att de tar tid att etablera, men blir desto starkare och långvarigare när man väl slår igenom.
För att få igång pilotprojekt krävs att dessa pusselbitar är på plats, samtidigt som detta steg självklart är den stora
utmaningen och det sista steget innan en bredare försäljning kan komma till stånd. För vår del är detta steg av ännu
större vikt, eftersom vi har utvecklat en helt ny teknologi som innebär att våra kunder kan åstadkomma saker som
tidigare inte varit möjligt. Pilottesterna är därmed även till för att våra kunder ska kunna förstå och designa en helt ny
typ av optiska nanostrukturmönster för vilka vi därefter levererar färdiga produktionslösningar.
Vi genomför nu tester med ett antal utvalda potentiella kunder i Taiwan och Korea. Intresset från branschen är stort,
men det gäller för vår del att inte rusa iväg och springa på för många bollar samtidigt, då varje enskild test kräver ett
tätt och intensivt samarbete med kunden.
Sammanfattningsvis skulle jag vilja beskriva 2015 som året då vi lämnade ”utvecklingsstadiet”, genomförde en lyckad
börsintroduktion, stärkte upp vår organisation till högsta svenska industriella nivå, samt inledde vår marknadsetablering på den asiatiska marknaden. Jag har mycket höga förhoppningar om att TC TECH inom ett antal år
kommer att vara ett av Sveriges ledande högteknologibolag på världsmarknaden.
Karlshamn i april 2016

Peter Mattisson, VD
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KORT OM TC TECH
BAKGRUND
TC TECH utvecklar, tillverkar och säljer system som används för replikering av nanostrukturer i plastprodukter för, i
första hand, bildskärmsindustrin. Grunden för verksamheten är en egenutvecklad och patenterad induktionsteknik
som gör det möjligt att mycket snabbt och precist hetta upp och kyla ned material. Bolagets teknologi återspeglas i
namnet TC TECH, som är en förkortning av Thermal Cycling Technologies. Tekniken kan användas vid t ex formning
av plast, glas och bearbetning av metall. Initialt har bolaget valt att fokusera på plastbearbetning och system för
tillverkning av s.k. Light Guide Plates (LGP) till bildskärmar.

VISION
TC TECH’s vision är att etablera bolagets system som en världsstandard inom replikering av avancerade
polymerbaserade produkter.

MÅL
Under 2016 är målsättningen att erhålla beställningar på tio system. Under efterföljande år är ambitionen att etablera
TC TECH som ett snabbväxande och lönsamt bolag och att bli den ledande aktören inom produktionsutrustning för
avancerade LGP.

AFFÄRSMODELL
TC TECH säljer färdiga system som direkt kan sättas i produktion. Försäljning sker främst via agenter och distributörer.
TC TECH har en agent i Korea, och en agent i Taiwan och Kina. Båda dessa agenter är stora aktörer med omfattande
verksamhet inom elektronik-industrin i respektive land. I Japan sker försäljning via en distributör.

KUNDER
Bolagets kunder utgörs dels av bolag som tillverkar belysningsenheter (s.k. BLU, Back Light Units) till bildskärmar, och
dels av bolag som specialiserat sig på tillverkning av LGP. I slutändan av tillverkningskedjan finns ett begränsat antal
bolag som tillverkar bildskärmar, vilka i sin tur levererar till de stora konsumentelektronikaktörerna som t ex LG, Sony
och Panasonic. TC TECH’s potentiella kunder utgörs av ett antal bolag i Korea, Taiwan, Kina och Japan.
Uppskattningsvis nås ca 90 % av marknaden genom ett femtontal aktörer.

MARKNAD
Även om aktörerna är relativt få till antalet är strukturen i branschen komplex så till vida att vissa aktörer, t ex
Samsung, dels köper komponenter från andra aktörer, dels har egen tillverkning. Det finns även ägarkopplingar
mellan flera av aktörerna. Vidare är det vanligt att aktörer som är konkurrenter när det gäller slutkomponenten är
kunder till varandra när det gäller delkomponenter. Marknaden för bildskärmar delas normalt upp mellan stora och
små displayer, där stora displayer avser 10 tum och uppåt. För 2015 uppskattades marknaden för LGP uppgå till ca 50
miljarder kronor.

TRENDER
Drivande i utvecklingen av bildskärmar är konsumentelektronikbolagen som efterfrågar bildskärmar med bättre
färgåtergivning och lägre energiförbrukning, och som dessutom bör vara så tunna som möjligt för att ta upp mindre
plats i slutprodukten. Vidare finns en kontinuerlig press på att sänka produktionskostnaderna. Ett viktigt steg i
teknikutvecklingen var övergången till LED-lampor som ljuskälla, vilket ökade effektiviteten samtidigt som skärmens
tjocklek och produktionskostnad minskade. Något motsvarande teknikskifte har inte skett när det gäller LGP.
Utrustningsindustrin, dit TC TECH hör, drivs främst av teknikutveckling kring nya modeller. Nya modeller kräver nya
tillverkningsmetoder. Marknadsstorleken är en funktion av den totala yta som ska tillverkas, snarare än antalet
bildskärmar. Det blir allt vanligare med större displayer i smartphones och surfplattor, vilket är positivt för TC TECH.

FORSKNING OCH UTVECKLING
Sedan TC TECH startades 2011 har ca 40 Mkr investerats i att utveckla teknologin och färdigställa produkterna,
förutom de ca 60 Mkr som redan investerats i de rättigheter TC TECH förvärvade vid sin uppstart. För närvarande
läggs stort fokus på att öka kunskapen kring nano-strukturer på LGP, i syfte att kunna tillverka LGP som är tunnare,
lättare och mer effektiva – och därmed energisnålare.
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KORT OM LGP
TC TECH utvecklar och tillverkar system som används i produktionen av s.k. Light Guide Plates (LGP). LGP är
en plastskiva eller plastfilm som sprider och fördelar ljuset från ljuskällan bakom en bildskärm. LGP är den
generella benämningen för alla tjocklekar. Light Guide Film (LGF) är en LGP med tjocklek under 0,4 mm. TC
TECH använder benämningen LGP genomgående.
I dagens avancerade bildskärmar utgörs ljuskällan av en list med LED-lampor som är monterad vid sidan av
bildskärmen. För att distribuera ut ljuset jämnt över bildskärmen används en LGP. Övergången till LED som
ljuskälla var faktiskt det senaste viktiga steget i teknikutvecklingen för bildskärmar. Detta ökade
effektiviteten markant, samtidigt som skärmens tjocklek och produktionskostnad kunde minskas.
Något motsvarande teknikskifte har inte skett när det gäller LGP – här används fortfarande äldre
produktionsteknologier. Genom att utveckla bättre LGP kan bildkvaliteten höjas samtidigt som skärmen
kan göras tunnare och produktionskostnaden sänkas. Dessutom kan energiförbrukningen reduceras.
Avsaknaden av produktutveckling inom LGP kan förklaras av att det hittills saknats effektiva
produktionsmetoder för att på ett kostnadseffektivt sätt producera tunnare LGP med hög upplösning.
För att optimera ljusflödet i en LGP innehåller den reflektorer (”små gropar”), vilkas syfte är att reflektera
ljuset uppåt och in i LCD-panelen (se bild nedan). Reflektorerna placeras i ett mönster som kan vara mer
eller mindre avancerat – antalet reflektorer kan variera från ett hundratal till över tiotusen per
kvadratcentimeter. Med mer avancerade optiska ”intelligenta” mönster och reflektorer i nanostorlek kan
betydligt bättre ljusledande förmåga uppnås. Samtidigt ställer ett avancerat mönster större krav på
tillverkningsprocessen, något som dagens produktionsutrustningar har svårt att möta.

En illustration av de ingående komponenterna i en bildskärm. Tjockleken på en femtums bildskärm är drygt en millimeter.
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TILLVERKNING AV LGP MED TC TECH’s TEKNOLOGI
Vid tillverkning av LGP med TC TECH’s teknologi pressas en plastskiva mellan två induktionsaggregat. På
aggregaten sitter s.k. matriser, med det mönster som ska överföras till plastskivan. I processen hettas
plasten på några enstaka sekunder upp till önskad temperatur, vilket vanligtvis innebär ca 225 grader.
Därmed blir plasten mjuk, så att mönstret överförs. Direkt efteråt kyls plastskivan på samma korta tid ner till
rumstemperatur.
Genom att temperaturen kan ändras snabbt och med stor noggrannhet uppnås hög kvalitet i
tillverkningsprocessen. Temperaturen avviker inte över plastens utbredning, vilket innebär att det inte
uppstår spänningar i plasten som därmed varken blir skev eller spröd. Sammantaget har TC TECH’s
tillverkningsmetod en rad fördelar:
ü
ü
ü
ü

Det går att tillverka avancerade mönster med ett mycket stort antal reflektorer där det inte finns
någon begränsning i formen på reflektorn
LGP blir hållbar, och gulnar inte över tiden
Reflektorn kan göras tunnare med bibehållen effekt
Processen är snabb och möjliggör därmed en låg produktionskostnad

För tillverkarna av bildskärmar innebär TC TECH’s metod nya möjligheter:
ü
ü
ü
ü

En LGP som ger bättre ljusspridning bidrar till bättre färgåtergivning i bildskärmen
Effekten på ljuskällan kan reduceras med bibehållen ljusstyrka i bildskärmen, vilket minskar
bildskärmens energiförbrukning och sänker kostnaderna
Det går att använda tunnare LGP, vilket gör det möjligt att tillverka tunnare och lättare bildskärmar
En mer avancerad LGP minskar behovet av ljusfilter i bakljusmodulen och LCD-panelen, vilket
ytterligare ökar möjligheten att framställa tunnare och lättare bildskärmar – till lägre kostnad

Sammantaget innebär TC TECH’s tillverkningsmetod en möjlighet att tillverka avancerade LGP, vilket i sin
tur möjliggör bildskärmar med bättre prestanda. Den viktigaste fördelen med TC TECH’s teknologi är
replikeringens noggrannhet och avancerade mönster i nano-skala, i kombination med hög
produktionstakt. TC TECH’s teknologi innebär ett potentiellt teknologiskifte inom produktionen av LGP.
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VÅRA PRODUKTER
Vår lösning: komplett och nyckelfärdig. Resultatet: dubbelsidigt mönster, nästan obegränsade möjligheter
vad gäller tjocklek, full mönsterreplikering, snabb produktion i kombination med mycket låga kassationer.
Processen fungerar för alla slags termoplaster, t ex PMMA med optisk kvalitet, PC, PET, PS och förstärkt TPU,
ABS eller PP.

TCP 150 HPE, HIGH PRECISION ELECTRIC
Maximal präglingsbar yta: 385 x 280 mm, motsvarande 1 st 16” eller
6 st 5” LGP. Processtid ner till 15 sekunder beroende på tjocklek,
mönster, plastmaterial och matris.
Tjocklek: Ner till 0,2 mm, beroende på mönster och material.
Mönster: Avancerade mönster på båda sidor, som t. ex. V-mönster,
microlinser eller Fresnell-linser.

TCP 1000 HP, HIGH PERFORMANCE
Maximal präglingsbar yta: 900 x 500 mm, motsvarande 1 st LGP
på upp till 55”.
Processtid ner till 25 sekunder beroende på tjocklek, mönster,
plastmaterial och matris.
Tjocklek: Ner till 0,2 mm, beroende på mönster och material.
Mönster: Avancerade mönster på båda sidor, som t. ex. V-mönster,
microlinser eller Fresnell-linser..

TCP EE EDGE EMBOSSING –
Eventuell lansering under 2017, utvärdering och
tester pågår
Med TCP EE Edge Embossing kommer man att kunna
hantera avancerade mönster även längs kanterna på t ex en
LGP, på bara några sekunder per enhet.
Maximal präglingsbar yta: längd 600 mm, tjocklek beroende
på LGP-modell.
Processtid under 60 sek/50 enheter, beroende på tjocklek.
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STYRELSE OCH LEDNING

FRÅN VÄNSTER:
Per-Anders Johansson, styrelsens ordförande. Född 1954, aktiv som investerare genom CIMON Enterprise AB. Har lång
erfarenhet från teknik- och utvecklingsbolag i kombination med gedigen industriell erfarenhet från bl. a
Karlshamnsgruppen, Nordic och Ellos. Aktieinnehav: Per-Anders är indirekt majoritetsägare i CIMON Enterprise AB
som innehar 6 050 000 aktier i TC TECH.
Jörgen Brandt, styrelseledamot. Född 1962, polymeringenjör med lång industriell erfarenhet från främst Ericsson och
Nolato. Numera aktiv som konsult inom affärsutveckling och ledarskap. Aktieinnehav: 309 488 aktier samt
teckningsoptioner som ger rätt att teckna 90 000 aktier i TC TECH.
Cecilia Jinert Johansson, styrelseledamot. Född 1963, civilekonom med stor erfarenhet av att leda och hantera stora
förändringar och omstruktureringar i samband med ledande befattningar inom bl. a Lantmännen, Ruukki
Constructors och Crawford Group. Aktieinnehav: 25 000 aktier.
Sven Löfquist, styrelseledamot. Född 1956, civilingenjör från KTH med lång erfarenhet från teknologibolag och
bildskärmsindustrin. Aktiv inom Mycronic från 1989 till 2009 (från 2001 som VD) och byggde under dessa år upp ett
brett kontaktnät i framför allt Asien. Aktieinnehav: 25 000 aktier, samt teckningsoptioner som ger rätt att teckna 70
000 aktier i TC TECH.

Peter Mattisson, VD. Född 1963, med bred erfarenhet som entreprenör och företagsledare. Specialistkompetens inom
innovation och avancerad teknik. Peter grundade Avalon Innovation och var VD fram till 2011. Aktieinnehav: 25 000
aktier. Peter är dessutom indirekt minoritetsägare i CIMON Enterprise AB som innehar 6 050 000 aktier i TC TECH.
Alexander Luiga, vVD. Född 1965, med lång erfarenhet från affärsverksamhet i Asien – har bl. a arbetat åtta år i Beijing,
Kina. Kommer närmast från Efore-gruppen där han från 2010 var EVP för affärsområde Telecom. Aktieinnehav: 15 000
aktier, samt teckningsoptioner som ger rätt att teckna 162 000 aktier i TC TECH.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Information om verksamheten
BOLAGET
TC TECH Sweden AB (publ) bildades som ett lagerbolag i maj 2011. Nuvarande verksamhet och namn registrerades i
november 2011. Bolaget är ett publikt aktiebolag, och dess associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551).
Bolaget har sitt säte i Karlshamn. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Karlshamn samt från bolagets
anläggning i Spånga, dit all forskning och utveckling är förlagd. Adress till bolagets huvudkontor är
TC TECH Sweden AB (publ)
Pirgatan 13
374 35 KARLSHAMN
Bolaget har utsett Erik Penser Bank till Certified Adviser.

ÖVERSIKT ÖVER RESULTAT OCH STÄLLNING
• Nettoresultatet för 2015 uppgick till -9 166 761 kr (-2 966 319 kr). Resultat per aktie uppgick till -2,36 kr (-1,69 kr).
• Bolagets egna kapital per den 31 december 2015 uppgick till 44 888 115 kr (386 571 kr). Soliditeten var 79 %
(2 %).
• Bolagets likvida medel uppgick till 25 711 712 kr (975 168 kr), varav 5 711 712 kr (975 168 kr) i
banktillgodohavande och 20 000 000 kr (0 kr) i kortfristiga placeringar.
• Bolaget hade per årsskiftet 6 435 863 kr i räntebärande skulder (2014: 21 606 063 kr), varav
6 158 334 kr (21 090 651 kr) är kortfristiga.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4 129 021 kr (-3 199 586 kr), och årets
kassaflödespåverkande nettoinvesteringar till -9 064 858 kr (-8 880 381 kr). Likvida medel ökade med 24 736 545 kr
under året (minskade med -504 239 kr).

EKONOMISK UTVECKLING I SAMMANDRAG
(kronor)
Nettoomsättning
Rörelseresultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet(1
Antal anställda
(1

2015
-8 729 530
-9 166 761
56 843 206
79 %
9

2014
-2 516 769
-2 966 319
23 089 199
2%
-

2013
-1 358 047
-1 621 565
16 276 347
11 %
-

2012
-2 041 253
-2 175 725
7 285 702
Neg
-

2011
-499 308
-499 178
2 045 573
78 %
-

Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

ÅRET SOM GICK
• I augusti 2015 fattade bolagets styrelse beslut om att notera bolaget på Nasdaq First North. Noteringsprocessen
inleddes omgående därefter.
• I augusti 2015 genomfördes en kvittningsemission riktad till huvudägaren CIMON Enterprise AB, varigenom 26
Mkr av bolagets reversskuld till CIMON kvittades mot 4 000 000 nya aktier i bolaget. I samband därmed ändrades
kvotvärdet för bolagets aktie, från 1 kr till 0,08 kr.
• I augusti emitterades även 500 000 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för vissa anställda
och styrelsemedlemmar. Teckningsoptionerna har tre års löptid, och teckningskursen uppgår till 14 kr per aktie.
• I september utsågs tre nya styrelseledamöter: Per-Anders Johansson, Sven Löfquist och Cecilia Jinert Johansson.
Per-Anders Johansson utsågs till styrelsens ordförande. I samband därmed lämnade Peter Mattisson sin post som
styrelseledamot och utsågs till bolagets verkställande direktör.
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• Under oktober månad erhöll bolaget sin första order, från en kund i Taiwan.
• Den 30 oktober fattade en extra bolagsstämma i TC TECH beslut om att genomföra en nyemission av aktier riktad
till allmänheten, i syfte att sprida aktieägandet och därmed skapa förutsättningar att uppta aktien till handel på
Nasdaq First North. Erbjudandet omfattade 3 500 000 aktier till emissionskursen 8,50 kr.
• Den 19 november avslutades teckningsperioden inför noteringen. Spridningsemissionen hade då övertecknats
med ca 300 procent.
• Den 30 november noterades bolaget på Nasdaq First North.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
• Diskussioner och tester pågår med ett antal potentiella kunder. Flera av dessa utvärderar möjligheten att använda
bolagets teknologi för en ny generation ljusledare (LGP) med avancerade optiska strukturer.
• Ytterligare nyckelpersoner har rekryterats, med fokus på teknisk support och installationer.
• Den 1 mars tillträdde bolagets vice VD Alexander Luiga, med lång erfarenhet av affärsutveckling och försäljning i
Asien. Alexander kom närmast från Efore.
• I mars utökade TC TECH sin lokalyta i Spånga med ca 200 m2 i anslutning till befintliga lokaler.
Därutöver har inga för bolaget väsentliga händelser inträffat.

MEDARBETARE
Den 31 december 2015 uppgick antalet medarbetare i TC TECH till 14 personer, varav 9 anställda i bolaget. Den 31
december 2014 uppgick antalet medarbetare till 7 personer, varav ingen var anställd i bolaget.

AKTIEBASERADE INCITAMENTSPROGRAM
Totalt har bolaget emitterat 508 625 teckningsoptioner inom ramen för ett incitamentsprogram för vissa anställda
och styrelsemedlemmar. Teckningsoptionerna har förvärvats till marknadsmässiga villkor av sex anställda och två
styrelseledamöter. Teckningsoptionerna har tre års löptid, och teckningskursen uppgår till 14 kronor per aktie. I
nuläget innebär teckningsoptionerna en utspädning om 5,1 procent.

KONCERNFÖRHÅLLANDE
Bolaget ägs till 60,1 procent av CIMON Enterprise AB, org nr 556545-6844. Övergripande koncernredovisning
upprättas av CIMON AB, org nr 556347-3924, med adress Pirgatan 13, 374 35 KARLSHAMN.

BOLAGSSTYRNING
Samtliga styrelseledamöter är valda fram till nästa årsstämma. För iakttagande av aktiebolagslagens bestämmelser
om bolagsstyrning har styrelsen upprättat och antagit en arbetsordning för sitt arbete samt instruktioner avseende
arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Med beaktande av TC TECH’s storlek har styrelsen
inte inom sig upprättat kommittéer eller utskott. Bolaget är inte skyldigt att följa Svensk kod för bolagsstyrning
(Koden), men använder densamma som vägledning och standard i den utsträckning bolagets ringa storlek så tillåter.
I början av 2016 tillsattes TC TECH’s första valberedning, bestående av Per-Anders Johansson (ordförande och
sammankallande, representant för CIMON Enterprise AB), Bengt Mattsson (representant för Länsförsäkringar Blekinge)
och Göran Knutsson (representant för Jörgen Brandt). Kontaktuppgifter till valberedningens medlemmar finns
tillgängliga på bolagets hemsida www.tctech.se.

MILJÖ
Bolaget bedriver ingen verksamhet som omfattas av miljöbalkens tillstånds- eller anmälningsplikt.
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RISKHANTERING
TC TECH’s verksamhet och lönsamhet påverkas av en rad yttre och inre faktorer som bolaget själv kan påverka i större
eller mindre omfattning. Det pågår en kontinuerlig process för att identifiera alla förekommande risker samt bedöma
hur respektive risk ska hanteras och begränsas.

OPERATIONELLA RISKER
KONJUNKTUR OCH MARKNAD
TC TECH’s försäljningsmöjligheter är relaterade till investeringarna inom bildskärmsindustrin, och påverkas därför av
konjunktur- och investeringscykler inom denna industri. En minskad investeringsvilja inom bildskärmsindustrin kan
negativt påverka TC TECH’s möjligheter att sälja sina system.

KUNDER
Antalet tillverkare av bildskärmar och LGP är begränsat, vilket medför en hög kundkoncentration för bolaget. Ett
uteblivet intresse för att investera i TC TECH’s system från en eller flera viktiga kunder kan få en negativ effekt på
bolagets intjäningsmöjligheter. Inledningsvis kommer bolagets försäljning att vara beroende av enskilda
beställningar, vilket innebär en risk att beställningar och därmed intäkter skjuts på framtiden och att det uppstår stora
fluktuationer i bolagets intäkter.

KONKURRENTER
TC TECH verkar på en konkurrensutsatt marknad där de flesta konkurrenter är företag med större ekonomiska resurser
än TC TECH’s. Det finns en risk att konkurrenter genomför omfattande satsningar inom bolagets område, vilket skulle
kunna få en negativ effekt på bolagets intjäningsmöjligheter.

ANDRA TEKNOLOGIER
TC TECH’s marknadspotential kan begränsas av förändringar i marknadsandelar till förmån för andra typer av
bildskärmar där ljusledare inte ingår.

MEDARBETARE
TC TECH är ett bolag av begränsad storlek, med färre än tio anställda. Flera av de anställda är nyckelpersoner som är
viktiga för verksamheten, vilket innebär att TC TECH riskerar att förlora kritisk kompetens om en eller flera
nyckelpersoner väljer att lämna bolaget. Denna risk begränsas till viss del genom att flertalet nyckelpersoner är
aktieägare i bolaget.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Flertalet av TC TECH’s immateriella rättigheter skyddas av patent eller andra upphovsrättsliga skydd. Det finns en risk
att konkurrenter kopierar bolagets teknologi. Att driva rättsprocesser för att skydda de immateriella rättigheterna
riskerar dels att bli kostsamt, dels att ta ledningens fokus från bolagets verksamhet.

MILJÖRISKER
TC TECH bedriver ingen verksamhet som kräver tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken eller motsvarande
lagstiftning.

TVISTER OCH FÖRSÄKRINGAR
TC TECH är inte inblandad i några rättsliga tvister. Bolaget har ett försäkringsprogram som inkluderar
styrelseansvarsförsäkring omfattande styrelse och ledande befattningshavare, förutom sedvanlig företagsförsäkring
och transportförsäkring.

TC TECH Sweden AB (publ)
556852-1883

11

FINANSIELLA RISKER
VALUTARISKER
TC TECH’s kunder återfinns i Asien, och all försäljning sker uteslutande i utländsk valuta (företrädesvis i USD och EUR).
Växelkurserna relativt svenska kronan tenderar att fluktuera över tiden, och det finns en risk att framtida fluktuationer
kan komma att ha en negativ påverkan på bolagets resultat och finansiella ställning. Så snart försäljningen når en
högre nivå kommer dock självklart försäljningsavtalen att säkras med hjälp av valutaterminsavtal.

RÄNTERISKER
Ränterisker definieras som hur förändringar i räntenivån påverkar det finansiella nettot och värderingen av finansiella
instrument. Ränterisken i TC TECH är begränsad och inga finansiella instrument används för att eliminera effekten av
en negativ utveckling av marknadsräntorna. Bolagets upplåning är i enbart svenska kronor.

KREDITRISKER
Kreditrisken delas upp i risker hänförliga till försäljning till kunder samt till hanteringen av likvida medel. I samband
med försäljning uppstår en kundkreditrisk, innebärande att kunderna inte uppfyller sina åtaganden i form av
betalning av kundfakturor. Eftersom bolagets exponering mot enskilda kunder inledningsvis är hög, är risken för att
kundförluster skall få stor inverkan förhållandevis stor. Risken begränsas dock av en försäljningsmodell där minst 50
procent av fakturabeloppet erläggs innan påbörjad leverans.

LIKVIDITETSRISK
Kassaflödesprognoser upprättas regelbundet och rapporteras till styrelsen, som noga följer rullande prognoser för
bolagets likviditetsreserv för att säkerställa att bolaget har tillräckligt med kassamedel för att möta behovet i den
löpande verksamheten. Sådana prognoser beaktar TC TECH’s uppfyllelse av lånevillkor, uppfyllelse av interna
balansräkningsbaserade resultatmått och, om tillämpligt, externa tillsyns- eller legala krav – till exempel
valutarestriktioner.

ÖVRIGA FINANSIELLA RISKER
Placeringar av överskottslikviditet ska ske utan att TC TECH ikläder sig någon betydande likviditetsrisk.
Överskottslikviditet placeras på bank eller i annat räntebärande instrument med minst kreditrating a1/p1/K1.
Anledningen är att en placering ska kunna lösas in med kort varsel och på så sätt minska den likviditetsrisk som
uppstår i samband med en placering. Ledningen följer löpande prognoser för bolagets likviditetsreserv på basis av
prognosticerade operativa kassaflöden. Per 2015-12-31 uppgick bolagets långfristiga räntebärande lån till 277 529 kr
(per 2014-12-31: 515 412 kr).
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FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat

55 154 186 kr
-1 905 034 kr
-9 166 761 kr
44 082 391 kr

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att
vinstmedlen disponeras så att
I ny räkning överförs

44 082 391 kr
44 082 391 kr

------------------

Beträffande bolagets redovisade resultat för räkenskapsåret 2015 och ställningen per den 31 december 2015 hänvisas
till nedanstående resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser jämte till dessa hörande
tilläggsupplysningar.

TC TECH Sweden AB (publ)
556852-1883

13

RESULTATRÄKNING
Tilläggsupplysning

2015

2014

-

-

1 486 053
7 556 053
125 702
9 167 808

5 175 954
22 000
5 197 954

-1 486 053
-11 888 906
-1 593 157
-2 929 222
-17 897 338

-6 474 500
-1 240 223
-7 714 723

-8 729 530

-2 516 769

7 823
-445 054
-437 231

1 172
-450 722
-449 550

-9 166 761

-2 966 319

-

-

ÅRETS RESULTAT

-9 166 761

-2 966 319

Resultat per aktie (*

-2,36

-1,69

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Förändring av lager av produkter i arbete,
färdiga varor och pågående arbete för
annans räkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter
RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Summa rörelsens kostnader

3, 4, 5
6
7

RÖRELSERESULTAT
FINANSIELLA POSTER
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

8
9

RESULTAT FÖRE SKATT
Skatt

(*

10

Resultat per aktie är beräknat på genomsnittligt antal aktier under året.

Tilläggsupplysningarna på sidorna 20 till 28 utgör en integrerad del av denna årsredovisning.
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BALANSRÄKNING
Tilläggsupplysning

2015-12-31

2014-12-31

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Patent
Aktiverade utvecklingskostnader
Summa immateriella anläggningstillgångar

11
12

2 146 852
21 079 359
23 226 211

1 215 801
14 419 206
15 635 007

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar

13

3 525 773
3 525 773

5 590 891
5 590 891

26 751 984

21 225 898

VARULAGER M.M.
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager m.m.

830 549
1 390 395
2 220 944

-

KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

1 984 437
174 129
2 158 566

759 840
128 293
888 133

25 711 712

975 168

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

30 091 222

1 863 301

SUMMA TILLGÅNGAR

56 843 206

23 089 199

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

KASSA OCH BANK

14
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BALANSRÄKNING
Tilläggsupplysning

2015-12-31

2014-12-31

805 724
805 724

157 931
157 931

FRITT EGET KAPITAL
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

53 072 491
176 661
-9 166 761
44 082 391

4 186
3 190 773
-2 966 319
228 640

SUMMA EGET KAPITAL

44 888 115

386 571

277 529
277 529

515 412
515 412

1 563 487
6 158 334
273 244
3 682 497
11 677 562

1 026 565
21 090 651
70 000
22 187 216

56 843 206

23 089 199

1 000 000
50 000

1 000 000
-

EGET KAPITAL OCH SKULDER

15

EGET KAPITAL
BUNDET EGET KAPITAL
Aktiekapital (10 071 550 aktier)
Summa bundet eget kapital

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

16

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

16
17

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

18

För förändringar i bolagets egna kapital redogörs på sidan 18.
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KASSAFLÖDESANALYS - Not 19
2015

2014

-8 729 530
2 929 222
7 823
-25 663
-5 818 148

-2 516 769
1 240 223
1 172
-450 722
-1 726 096

-1 463 103
-1 270 432
536 922
3 885 741
1 689 127

323 066
-1 684 703
-111 853
-1 473 490

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-4 129 021

-3 199 586

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella rättigheter
Investeringar i övriga immateriella anläggningstillgångar
Investeringar i maskiner och inventarier
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-982 504
-7 048 365
-1 033 989
-9 064 858

-474 645
-5 175 953
-3 229 783
-8 880 381

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Upptagna lån
Amortering av lån
Nyemissioner och aktieägartillskott
Direkta emissionsutgifter
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

10 500 000
-237 882
29 825 000
-2 156 695
37 930 423

10 288 734
-237 882
1 524 876
11 575 728

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

24 736 544

-504 239

975 168
25 711 712

1 479 407
975 168

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL
Varulager/Pågående arbete
Rörelsefordringar
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från rörelsen

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
1 januari 2014
Nyemission
Aktieägartillskott
Disposition av f g års
resultat
Årets resultat
31 december 2014
Nyemissioner
Utgivande av
teckningsoptioner
Fondemission
Emissionskostnader
Disposition av f g års
resultat
Årets resultat
31 december 2015

Aktiekapital
137 241
20 690

Överkursfond
4 186

Balanserad
vinst/förlust
3 312 339

Årets
resultat
-1 621 565

Summa eget
kapital
1 828 015
24 876
1 500 000

1 621 565
-2 966 320
-2 966 319

-2 966 320
386 571
55 750 000

1 500 000
-1 621 565
157 931
600 000

4 186
55 150 000

3 190 773

47 793

75 000

-47 793
-

-

75 000
-2 156 695

-2 966 319

2 966 319
-9 166 761
-9 166 761

-9 166 761
44 888 115

-2 156 695

805 724

53 072 491

176 661

AKTIEN
Antalet aktier uppgår till 10 071 550 stycken, samtliga emitterade och fullt inbetalade. Efter den aktiesplit som
genomfördes under augusti 2015 uppgår kvotvärdet per aktie till 0,08 kr (tidigare 1 kr). Varje aktie berättigar till en (1)
röst på TC TECH’s bolagsstämma. Det förekommer inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier i TC TECH, med
undantag av de s k lock-up-avtal som bolagets fyra ursprungliga aktieägare undertecknade i samband med
noteringen. Därigenom förband sig dessa att inom en period om tolv månader från första dag för handel på Nasdaq
First North inte direkt eller indirekt avyttra aktier i bolaget. Sammantaget omfattas 6 571 550 aktier av lock-up, vilket
motsvarar 65,2 % av samtliga aktier.

KURSUTVECKLING
TC TECH’s aktie noterades till kursen 8,50 kr den 30 november 2015. Årets sista betalkurs var 38,20 kr.

AKTIEÄGARNA
De 15 största aktieägarna per 2015-12-30 (källa: Euroclear 2015-12-30).
NAMN
CIMON Enterprise AB
Länsförsäkringar Blekinge
Staffan Rasjö
Jörgen Brandt
CT Intressenter AB
Jan Jäderberg
Avanza Pension Försäkringsaktiebolag
Göran Källebo
Nordnet Pensionsförsäkring AB
Magnus Linderoth
Ulf Strand
Handelsbanken Liv
Gunvald Berger
Johan Strömqvist
Henrik Kördel

ANTAL
6 050 000
475 000
443 401
309 488
235 000
189 652
168 111
120 000
92 792
80 000
49 810
38 350
29 500
29 237
29 000

INNEHAV I %
60,07 %
4,72 %
4,40 %
3,07 %
2,33 %
1,88 %
1,67 %
1,19 %
0,92 %
0,79 %
0,49 %
0,38 %
0,29 %
0,29 %
0,29 %

Per 30 december 2015 hade bolaget totalt 1 979 aktieägare, varav de femton största representerade 82,8 %.
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DATA PER AKTIE 1)
2)

Resultat per aktie, kr
Resultat per aktie vid full utspädning, kr 3)
Eget kapital per aktie 2)
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 2)
Börskurs vid periodens slut, kr
Antal aktier vid periodens slut, st
Antal aktier vid periodens slut vid full utspädning, st 3)
Vägt genomsnittligt antal aktier under perioden, st
Vägt genomsnittligt antal aktier under perioden vid full
utspädning, st 3)

2015
-2,36
-2,36
4,46
-1,06
38,20
10 071 550
10 580 175
3 878 232

2014
-1,69
-1,69
0,20
-1,83
e/t
1 974 137
1 982 762
1 750 940

4 063 569

1 777 421

1)

Samtliga siffror avseende 2014 är justerade för den aktiesplit som genomfördes under augusti 2015.
Resultat respektive kassaflöde per aktie är beräknat på genomsnittligt antal aktier under perioden. Eget kapital per aktie är
beräknat på antalet utestående aktier vid årets slut.
3)
Per den 31 december 2015 har bolaget två utestående optionsprogram. I september 2014 emitterades 8 625 teckningsoptioner
med åtföljande rätt till teckning av högst 8 625 aktier. Teckningsoptionerna ger innehavaren rätt att teckna aktier fram till och med
2017-12-31, till en teckningskurs motsvarande 14 kronor per aktie. I augusti 2015 emitterades 500 000 teckningsoptioner med
åtföljande rätt till teckning av högst 500 000 aktier. Teckningsoptionerna ger innehavarna rätt att teckna aktier under perioden
2016-01-01 – 2018-12-31, till en teckningskurs motsvarande 14 kronor per aktie. Totalt utgör dessa nya aktier, vid fullt utnyttjande,
5,1 % av det totala antalet aktier i bolaget. Teckningsoptionerna har förvärvats av för bolaget viktiga nyckelpersoner till
marknadsmässiga villkor. Den värderingsteknik som använts vid beräkning av teckningskurs och premie är ”Black-Scholes Option
Valuation” där man utgått från ett marknadsvärde på 6,50 kr per aktie (vilket verifieras av den kvittningsemission på 26 Mkr som
genomfördes i samband med utgivandet av teckningsoptionerna), en löptid på tre år, en volatilitet på 30 % och en ränta på
0,25 %.
2)
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
NOT 1 – ALLMÄN INFORMATION
TC TECH Sweden AB (publ) med organisationsnummer 556852-1883 är ett aktiebolag registrerat och med säte i Karlshamn.
Adressen till huvudkontoret är Pirgatan 13, 374 35 KARLSHAMN. Bolaget har även verksamhet i Spånga, vid Domnarvsgatan 4. Här
bedrivs all forskning, utveckling, inköp och försäljning. TC TECH är sedan den 30 november 2015 noterat på Nasdaq First North
under kortnamnet TCT, ISIN-kod SE0007603170. Bolaget har utsett Erik Penser Bank till Certified Adviser.

NOT 2 – REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
TC TECH upprättar sina räkenskaper i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) vilket innebär att
samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts som i den senaste årsredovisningen. Jämförelsesiffrorna i 2014
års resultaträkning har justerats för att anpassas till de principer bolaget började tillämpa då det gick från att vara en ren R & Dverksamhet till att bli ett producerande bolag. Justeringen innebär att ”Aktiverat arbete för egen räkning” (5 175 953 kr) nu förts
även över resultaträkningen, i stället för att som tidigare aktiveras direkt som en balanspost. Posten ”Övriga externa kostnader” har
justerats med samma belopp. Syftet är att förbättra jämförbarheten mellan åren. Flerårsöversikten påverkas ej.
Utländska valutor
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, t ex
terminssäkring, används terminskursen. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.
Vid valutasäkring av framtida budgeterade flöden omvärderas inte säkringsinstrumenten vid förändrade valutakurser. Hela effekten
av förändringar i valutakurserna redovisas i resultaträkningen när säkringsinstrumenten förfaller till betalning.
Intäkter

Allmänt
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för mervärdesskatt, rabatter,
returer och liknande avdrag. Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att
tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Varuförsäljning
Försäljning av varor redovisas i enlighet med K3 23.8, vilket innebär att bland annat följande kriterier ska vara uppfyllda innan en
varuförsäljning intäktsförs:
•
Bolaget ska ha överfört de väsentliga risker och fördelar som är förknippade med varornas ägande till köparen;
•
De utgifter som har uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen ska kunna beräknas på ett
tillförlitligt sätt;
•
Det ska vara sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla bolaget;
•
Inkomsten ska kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt;
•
I de fall en installation utgör en betydande del av avtalet ska installationen ha slutförts av bolaget; och
•
Köparen ska enligt försäljningsavtalet inte längre ha någon rätt att häva köpet.
Övriga intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande:
Royalty och liknande: i enlighet med den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd
Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning
Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker.
Immateriella tillgångar
Forskning och utveckling: Bolaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen.
Detta innebär att utgifter som uppkommit under utvecklingsfasen av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång
aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättning att kriterierna i BFNAR 2012:1 är
uppfyllda.
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje
balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. För balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbete tillämpas en nyttjandeperiod om 5 år.
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter: Utgifter för förvärvade koncessioner, patent, licenser och
varumärken balanseras och skrivs av linjärt över dessas genomsnittliga avtalsreglerade nyttjandetid, vilket i bolagets fall är 10 år.
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Den teknologi som patenten skyddar bedöms vara så unik att bolaget kommer att ha ekonomisk fördel av patenten minst
motsvarande den genomsnittliga skyddstiden. Avskrivningar påbörjades i samband med att bolagets första order erhölls under
fjärde kvartalet 2015.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars
prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som
kostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för
samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

5 år
5 år

Nedskrivningar
När det finns en indikation på att en tillgång eller en grupp av tillgångar minskat i värde görs en bedömning av dess redovisade
värde. I de fall det redovisade värdet överstiger det beräknade återvinningsvärdet skrivs det redovisade värdet omedelbart ner till
detta återvinningsvärde. För immateriella tillgångar som ännu inte är färdiga att användas sker en prövning av eventuellt
nedskrivningsbehov en gång per år, oberoende av om en indikation på värdenedgång föreligger eller ej. En tidigare nedskrivning
av en tillgång återförs när det har skett en förändring i de antaganden som vid nedskrivningstillfället låg till grund för att fastställa
tillgångens återvinningsvärde. Det återförda beloppet ökar tillgångens redovisade värde, dock högst till det värde tillgången skulle
ha haft (efter avdrag för normala avskrivningar) om ingen nedskrivning gjorts.
Leasingavtal
Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos uthyraren,
klassificeras som operationell leasing. Betalningar enligt dessa avtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Bolaget har inga
finansiella leasingavtal.
Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, andra finansiella fordringar, kundfordringar,
leverantörsskulder, leasingskulder och låneskulder. Marknadsvärden på finansiella instrument beräknas utifrån aktuella
marknadsnoteringar på balansdagen. Marknadsräntor och en uppskattning av företagets riskpremie ligger till grund för
beräkningar av marknadsvärden på långfristiga lån. För övriga finansiella instrument, i huvudsak kortfristiga lån och placeringar där
marknadsvärden ej finns noterade, bedöms marknadsvärdet överensstämma med bokfört värde.
Kundfordringar. Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för
individuellt bedömda osäkra kundfordringar.
Låneskulder. Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade
beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller
ränteintäkt över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som
ska återbetalas.
Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa
efterskänkts.
Transaktionsexponering. Kundfordringar och leverantörsskulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurser. Eventuella
valutasäkringstransaktioner avseende framtida flöden i utländsk valuta påverkar resultatet i takt med att de säkrade fordringarna
och skulderna redovisas i balansräkningen. Säkringstransaktioner värderas därvid till balansdagskurs och omvärderingen redovisas i
rörelseresultatet.
Nedskrivning av finansiella instrument
Vid varje balansdag analyserar bolaget de redovisade värdena för finansiella anläggningstillgångar för att fastställa om det finns
indikation på att dessa tillgångar minskat i värde. Exempel på sådana indikationer är finansiella svårigheter hos låntagaren,
avtalsbrott eller om det är sannolikt att låntagaren kommer att försättas i konkurs.
För finansiella anläggningstillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen som skillnaden
mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av företagsledningens bästa uppskattning av framtida kassaflöden. Diskontering
sker med en ränta som motsvarar tillgångens ursprungliga effektivränta. Beträffande tillgångar med rörlig ränta används den på
balansdagen aktuella räntan.
För finansiella anläggningstillgångar som inte värderas till upplupet anskaffningsvärde beräknas nedskrivningen som skillnaden
mellan tillgångens redovisade värde och det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av
företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflöden som tillgången förväntas generera.
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Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som
omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Varulager
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings-värdet
på balansdagen. För homogena varugrupper tillämpas kollektiv värdering.
Ersättningar till anställda
Pensionsförpliktelser. Samtliga bolagets pensionsförpliktelser täcks genom att försäkring tecknats hos försäkringsföretag. Samtliga
pensionskostnader belastar rörelseresultatet. Inom bolaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner, för vilka bolagets
förpliktelse för varje period utgörs av de belopp som bolaget ska bidra med för den aktuella perioden. Följaktligen krävs det inga
aktuariella antaganden för att beräkna förpliktelsen eller kostnaden, och det finns inga möjligheter till aktuariella vinster eller
förluster.
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika belopp enligt de skattesatser och
skatteregler som gäller på balansdagen.
Skattemässigt underskott uppgår till 18 415 816 kr per den 31 december 2015. Då bolaget redovisat negativt resultat under
föregående räkenskapsår har av försiktighetsskäl ingen uppskjuten skattefordran bokats upp.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört ineller utbetalningar.
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som har en kortare
återstående löptid än nio månader från anskaffningstidpunkten.
Finansiell riskhantering
Koncernens hantering av olika finansiella risker redogörs närmare för under avsnittet Riskhantering på sidan 11 - 12.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN
NOT 3 - INKÖP OCH FÖRSÄLJNING MELLAN KONCERNFÖRETAG
TC TECH ingår i en koncern i vilken CIMON AB är det yttersta moderbolaget. Av bolagets totala inköpskostnader avser
4 603 691 kr (2 963 189 kr) inköp från andra koncernföretag, varav 4 219 913 kr (2 880 781 kr) har aktiverats. Ingen försäljning har
skett till andra koncernbolag.

NOT 4 - UPPLYSNING OM REVISIONSARVODE
BDO Mälardalen AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget
Skatterådgivning
Övriga tjänster
Summa

2015
-88 798
-14 740
-7 765
-111 303

2014
-28 600
-28 600

Med revisionsuppdrag avses arvode för den lagstadgade revisionen, d.v.s. sådant arbete som varit nödvändigt för att avge
revisionsberättelsen, samt så kallad revisionsrådgivning som lämnas i samband med revisionsuppdraget.

NOT 5 - LEASINGKOSTNADER AVSEENDE OPERATIONELL LEASING
TC TECH redovisar leasingkostnader enligt nedan. Det finns inga framtida betalningsåtaganden med en återstående löptid
överstigande tre år. Ingen vidareuthyrning av tillgångar sker, och således finns inga leasingintäkter.
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Det nominella värdet av framtida minimileaseavgifter (inklusive hyra för lokaler), avseende icke uppsägningsbara leasingavtal,
fördelar sig enligt följande:

Räkenskapsårets leasingkostnader inklusive lokalhyror

2015
-491 122

2014
-508 188

Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning mellan ett till tre år

-486 322
-103 852

-449 609
-464 822

Bolaget hade per den 31 december 2015 ett hyresavtal för lokaler i Spånga med en återstående löptid om ett år. Den
sammanlagda beräknade kostnaden för detta hyreskontrakt uppgick till 434 396 kr.

NOT 6 - LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR SAMT SOCIALA KOSTNADER
Medelantalet anställda(*
Styrelseledamöter
Ledande befattningshavare
Övriga anställda
Summa
(*

2015
4
3
6
13

Varav män
75 %
67 %
100 %
85 %

2014
2
2

Varav män
100 %
100 %

Avser antal på balansdagen. Som ledande befattningshavare räknas VD, CFO och CTO.

2015

Styrelseledamöter, verkställande direktören och
andra ledande befattningshavare
Övriga anställda
Summa

2014

Löner och andra
ersättningar
(varav tantiem)

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Löner och andra
ersättningar
(varav tantiem)

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

-568 478
(-)
-566 680
(-)
-1 135 158
(-)

-178 616
(-)
-178 051
(-)
-356 667
(-)

(-)
(-)
(-)

(-)
(-)
(-)

Grundlön/
Styrelsearvode

Övriga
Förmåner

Pensionskostnad

Summa

-50 000
-25 000
-25 000
-25 000

-

-

-50 000
-25 000
-25 000
-25 000

-105 000
-338 478
-568 478

-

-

-105 000
-338 478
-568 478

ERSÄTTNING TILL STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
ÅR 2015
STYRELSE
Per-Anders Johansson, ordförande
Jörgen Brandt
Cecilia Jinert Johansson
Sven Löfquist
LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Peter Mattisson, VD
Andra ledande befattningshavare (2 personer)
Summa

Styrelsearvode utgår med 100 000 kr per år till styrelsens ordförande och med 50 000 kr per år till övriga tre ledamöter. Någon
rörlig ersättning utgår ej. VD Peter Mattisson är anställd till 50 % av TC TECH Sweden AB, till 50 % av CIMON Enterprise AB. Inga av
bolagets anställningsavtal innehåller bestämmelse om avgångsvederlag, varken till VD eller någon av övriga ledande
befattningshavare.
Styrelseledamoten Jörgen Brandt (via eget bolag) har under 2015 fakturerat bolaget 751 077 kr för arbete som projektledare.
Styrelseledamoten Sven Löfquist (via eget bolag) har under samma period fakturerat bolaget 1 006 592 kr avseende arbete med
att knyta för bolaget väsentliga kontakter med kunder, handelsagenter och distributörer i Taiwan, Kina och Japan.
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NOT 7 - AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
2015
-51 452
-1 099 834
-1 777 936
-2 929 222

Avskrivningar av patent
Avskrivningar av aktiverade utvecklingskostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa

2014
-1 240 223
-1 240 223

Avskrivningar av patent respektive aktiverade utvecklingskostnader påbörjades först vid inledd kommersialisering, d v s i samband
med att bolaget erhöll sin första order under fjärde kvartalet 2015.

NOT 8 - ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
2015
7 823
7 823

2014
1 172
1 172

2015
-25 663
-419 391
-445 054

2014
-46 731
-403 991
-450 722

2015
-

2014
-

2015
-9 166 761
2 016 687
-5 476
446 313
180
-2 457 704
-

2014
-2 966 319
652 590
-1 509
114
-651 195
-

Ränteintäkter, externa
Summa

NOT 9 - RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
Räntekostnader, externa
Räntekostnader till koncernföretag
Summa

NOT 10 - SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT
REDOVISAD SKATTEKOSTNAD
Aktuell skatt
Uppskjuten skatt
Summa

BERÄKNAD SKATTEKOSTNAD
REDOVISAT RESULTAT FÖRE SKATT
Skatt beräknad enligt gällande svensk skattesats (22 %)
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader
Skatteeffekt av avdragsgilla emissionskostnader
Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter
Ej aktiverat värde på årets underskott
Inkomstskatt/Skatt på årets resultat

Totalt skattemässigt underskott uppgår till 18 415 816 kr per den 31 december 2015. Då bolaget redovisat negativt resultat under
föregående räkenskapsår har av försiktighetsskäl ingen uppskjuten skattefordran bokats upp. Underskottsavdraget är ej
tidsbegränsat.
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL BALANSRÄKNINGEN
NOT 11 - PATENT
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2015

2014

1 229 286
982 504
2 211 790

754 641
474 645
1 229 286

-13 485
-51 453
-64 938

-13 485
-13 485

2 146 852

1 215 801

NOT 12 - AKTIVERADE UTVECKLINGSKOSTNADER
2015

2014

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets avyttringar/omklassificeringar
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

15 795 307
7 048 365
709 490
23 553 162

10 619 354
5 175 953
15 795 307

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående ackumulerade nedskrivningar
Årets avyttringar/omklassificeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 376 101
2 132
-1 099 834
-2 473 803

-1 376 101
-1 376 101

Utgående redovisat värde

21 079 359

14 419 206

I TC TECH skrevs utvecklingskostnaderna inledningsvis av över 5 år, varefter man övergick till huvudregeln att avskrivningar
påbörjas först då kommersialisering av tillgångarna påbörjats. Tidigare avskrivningar återlägges ej, enligt gällande regler.
Avskrivningarna återupptogs i samband med att TC TECH erhöll sin första order under fjärde kvartalet 2015. Avslutade projekt
kostnadsförs i sin helhet.

NOT 13 - MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets utrangeringar/omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets omklassificeringar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2015

2014

7 637 915
1 033 989
-2 426 611
6 245 293

4 408 132
3 229 782
7 637 914

-2 047 023
1 105 439
-1 777 936
-2 719 520

-806 800
-1 240 223
-2 047 023

3 525 773

5 590 891
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NOT 14 - LIKVIDA MEDEL
2015
5 711 712
20 000 000
25 711 712

Kassa och bank
Kortfristiga placeringar
Summa

2014
975 168
975 168

Kortfristiga placeringar i balansräkningen vid årets slut uppgick till 20 000 000 kr (0 kr). Beloppet i sin helhet utgjordes av finansiella
instrument (fastränteplaceringar) med en löptid på 3 - 9 månader.

NOT 15 - EGET KAPITAL
Specifikationen över förändringar i eget kapital återfinns i rapporten Förändringar i eget kapital på sidan 18.

Antal/värde vid årets ingång
Aktiesplit
Nyemissioner
Fondemission
Summa

Kvotvärde
1,00

Antal aktier
157 931

Aktiekapital
157 931 kr

0,08
0,08
0,08

1 974 137
7 500 000
597 413
10 071 550

157 931 kr
600 000 kr
47 793 kr
805 724

Varje aktie medför en röst; samtliga aktier är av samma serie. Enligt nu gällande bolagsordning får antalet aktier uppgå till maximalt
20 miljoner stycken. Aktiens kortnamn är TCT, dess ISIN-kod SE0007603170.
Under 2013 och 2014 erhöll bolaget villkorade aktieägartillskott från CIMON Enterprise AB uppgående till sammanlagt
5 500 000 kr. Inför noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North frånträdde CIMON Enterprise AB sin villkorade rätt till
återbetalning av dessa aktieägartillskott, vilka därmed omvandlades till ovillkorade.

NOT 16 - RÄNTEBÄRANDE SKULDER
2015

2014

237 876
39 653
277 529

237 882
277 530
515 412

KORTFRISTIGA SKULDER
Skuld till koncernbolag
Summa

4 600 000
4 600 000

21 090 651
21 090 651

Summa räntebärande skulder

4 877 529

21 606 063

LÅNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till kreditinstitut:
Amortering inom 1 år
Amortering inom 2 till 5 år
Summa

Ingen del av de långfristiga skulderna förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen. Samtliga bolagets räntebärande
skulder är i svenska kronor (SEK).
Skulden till CIMON Enterprise AB löper med en ränta om 2,5 % och ska enligt överenskommelse amorteras först när bolagets
kassaflöde så tillåter.
Övrig del av skulder till koncernbolag (1 558 334 kr) avser leverantörsskulder och upplupen ränteskuld, vilka amorterats under
januari 2016.
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NOT 17 - UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2015
3 140 699
250 500
291 298
3 682 497

Förutbetalda intäkter
Upplupna personalkostnader
Övriga upplupna kostnader
Summa

2014
70 000
70 000

ÖVRIGA TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
NOT 18 - STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
2015
1 000 000
50 000
1 050 000

Företagsinteckningar
Garanti
Summa

2014
1 000 000
1 000 000

Övriga åtaganden
Bolaget har per den 31 december 2015 inga övriga kontrakterade åtaganden, ännu ej redovisade i de finansiella rapporterna, som
medför väsentliga framtida utbetalningar. Åtaganden avseende leasing, se Not 5.

NOT 19 - TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYSEN
Årets anskaffningskostnad för lager enligt balansräkningen uppgår till 2 220 944 kr, medan kassaflödesanalysen visar en förändring
om -1 463 103 kr. Mellanskillnaden, 757 841 kr, utgörs av omklassificeringar från materiella och immateriella anläggningstillgångar
förvärvade före 2015.
Under året erhållen ränta uppgick till 7 823 kr (1 172 kr). Betald ränta uppgick till -25 663 kr (-450 722 kr). Den under 2015 upplupna
räntan på skulden till koncernföretag (-419 391 kr) kapitaliserades vid årsskiftet och har därmed inte påverkat kassaflödet.
Under 2015 genomfördes två emissioner som inte påverkat kassaflödet: en kvittningsemission om 26 000 000 kr riktad till CIMON
Enterprise AB, och en fondemission riktad till bolagets fyra ursprungliga aktieägare. Under 2014 erhölls ett ovillkorat
aktieägartillskott om 1 500 000 kr som kvittades mot bolagets skuld till CIMON Enterprise AB och därmed ej var
kassaflödespåverkande.

NOT 20 - UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE
Transaktioner med närstående
Bolaget har under räkenskapsåret inte genomfört några närståendetransaktioner så som de definieras i ÅRL 5:12a - 12b. Bolaget
har under året förvärvat rådgivningstjänster från styrelseledamöterna Jörgen Brandt och Sven Löfquist, se Not 6. Båda är aktieägare
i bolaget.
Transaktioner med koncernföretag
Inköp från koncernföretag framgår av not 3, och skulder till koncernföretag av not 16. Marknadsmässig ränta utgår på låneskulden
till koncernföretag. Ingen försäljning till eller utlåning till koncernföretag har förekommit.

------------------
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Resultat- och balansräkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 26 maj 2016 för fastställelse.
Karlshamn den 26 april 2016

Per-Anders Johansson

Jörgen Brandt

Styrelsens ordförande

Styrelseledamot

Sven Löfquist

Cecilia Jinert Johansson

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Peter Mattisson
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den 26 april 2016.
BDO Mälardalen AB

David Lindgren

Niklas Nordström

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i TC TECH Sweden AB (publ), org.nr
556852-1883
Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för TC TECH
Sweden AB (publ) för år 2015. Bolagets årsredovisning
ingår i den tryckta versionen av detta dokument på
sidorna 9 - 28.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för
årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett
uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En
revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av bolagets
finansiella ställning per den 31 december 2015 och av dess
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt
årsredovisningslagen.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av förslaget till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och
verkställande direktörens förvaltning för TC TECH Sweden
AB (publ) för år 2015.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och
det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision.
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi
utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören på annat sätt har handlat i strid med
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller
bolagsordningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Uttalanden
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Stockholm den 26 april 2016

BDO Mälardalen AB

David Lindgren

Niclas Nordström

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
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