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Styrelsen och verkställande direktören för Parans Solar Lighting AB (publ), med säte i Göteborg, får
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015–01–01 – 2015–12–31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Parans Solar Lighting erbjuder solljus för inomhusmiljöer genom ett innovativt system som fångar in och
leder vidare solens strålar. Parans, som utvecklat och patenterat tekniken, vänder sig främst till
fastighetsägare, arkitekter och större arbetsgivare över hela världen. Parans Solar Lighting är noterat på
börslistan Aktietorget och har sitt säte i Göteborg.
Allmänt om verksamheten
2015 har präglats av intensivt utvecklingsarbete med nästa produktgeneration, SP4, samt utveckling mot
ett starkare marknads- och försäljningsfokus. Inom ramen för denna strategi har en försäljningschef
anställts för att driva försäljningsarbetet tydligare.
Målet med utvecklingen av nästa generation solljussystem (SP4) har varit att med ett intelligent system
kunna leverera ljus upp till 100 meter. Den tidigare produktengenerationen (SP3), som kommer att
fortsätta ingå i produktutbudet, når två till tre våningar ner från taket. Med ett kablage om 100 m kan den
räckvidden ökas till ett 30-tal våningar vilket innebär ett paradigmskifte och ger en mycket stor flexibilitet i
hur mottagare och armaturer placeras. Solljussystemet kan förse i stort sett alla rum där människor vistas
med hälsosamt solljus vilket är hållbart för såväl miljön som för människorna som vistas där då det ökar
deras välbefinnande och produktivitet.
SP4 lanserades på EcoBuild i London den 8-10 mars på en av världens ledande byggmässor inom
hållbart byggande. Lanseringen av SP4 är en milstolpe i Parans historia. Efterfrågan på det nya systemet
och antalet förfrågningar för Parans system har ökat markant. Genom de långa kablarna kommer solljus
genom Paranssystem att kunna användas mer systematiskt i hela fastigheten vilket också innebär att
projekten blir allt större. Genom det utökade produktutbudet med SP4 och dess möjligheter kommer
Parans att stärka sin position på marknaden som ledande leverantör av solljus inomhus.
Flera försäljningar av större karaktär har gjorts under 2015 där försäljningen till Emil Lundgren AB med
slutkund Volvo Cars utmärker sig. Denna ordern är den största enskilda ordern hittills på den svenska
marknaden.
Parans ser fram emot ett spännande år.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret.
Utvecklingen av nästa generations solljussystem (SP4) har varit intensivt. Marknaden har visat ett stort
intresse och antalet förfrågningar har ökat markant senaste tiden. Marknadsintroduktionen har påbörjats
och vi är i dialog med flertalet kunder och projekt.
* Parans har arbetat fokuserat för att anpassa organisationen och verksamheten till det paradigmskifte
som marknaden står inför. Som ett startskott för organisationsutvecklingen har Johan Lundmark
rekryterats som ny försäljningschef och tillträdde 1 november 2015. Johan har nästan 20 års erfarenhet av
internationell försäljning.
* Parans har erhållit den hittills största enskilda ordern i Sverige på ca 2,4 miljoner kr från Volvo Cars via
elinstallationsföretaget Emil Lundgren AB. Ordern har till viss del levererats under 2015 med slutleverans
under första kvartalet 2016.
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* Bland övriga av årets lite större ordrar kan följande nämnas: ”New Friends Club”, Indien, som är en
återköpskund, ett universitet i Italien, försäljning till ett showroom i Tokyo, Japan, som ingår i en större
försäljningssatsning från den japanska återförsäljare samt försäljning till Loughborough University, ett
engelskt toppuniversitet som har rykte om sig att vara ett av världens bästa sportuniversitet, där man vill
använda Paranssystem för att öka studenternas välbefinnande i ett fönsterlöst område för möten.
* Inom EUs program Horizon 2020 har Parans arbetat med ett antal större aktörer inom bygg och
fastighetssektorn i Europa. Inom programmet, som syftar till att stötta små och medelstora bolag i arbetet
att marknadsföra och sälja produkter som bidrar till att EUs miljömål uppfylls, har Parans erhållit ett stöd
om 50 000 EUR.
* Installationen av Paranssystem i 16 klassrum på skola i Kalifornien, USA, och sju lärosalar i Växjö har
färdigställts. Genom dessa installationer har kravet på dagsljus tillgodosetts för att kunna bedriva
skolverksamhet.
* Närings- och innovationsministern Mikael Damberg besöker Parans i syfte att lära sig mer om hur
innovationsbolag drivs.
* Saint-Gobain Ecophon AB och Parans inleder samarbete i syfte att integrera dagsljuslösningar och
akustiksystem och på så sätt skapa mervärde för gemensamma kunder.
* Vid årsstämman utsågs en ny styrelse. Den nya styrelsen rekryterades genom ett grundligt arbete av de
större aktieägarna med en kravbild om ett ökat fokus på marknad och försäljning.
Väsentliga händelser efter årets utgång
* Google kommer under våren att installera fjärde generationen Paransljus (SP4) på kontoret i Kalifornien.
Googlekontoret blir därmed den första installationsplatsen för SP4:an. Bolaget har tidigare installerat
Parans system SP3 i lounge och lunchrum.
* Parans ställde ut den 8-10 mars på EcoBuild i London. På mässan lanserade Parans fjärde
generationen Paransljus – Paranssystemet SP4 – som leverera solljus upp till 30 våningar in i en
fastighet. Fastighetsägare och arkitekter visade stort intresse. Mässan är en av världens största och mest
besökta mässor för hållbar design och byggande. Parans fanns i Business Swedens samlingsmonter,
Nordiska Paviljongen, tillsammans med ett 20-tal andra svenska och danska bolag.
* Den 14-15 mars deltog Parans på RetrofitTec Conference i Dubai för att lansera SP4 i Förenade
Arabemiraten och Gulfen. Stora offentliga aktörer visade stort intresse för Parans lösning.
* För att ha tillräckliga resurser för marknadslanseringen av det nya solljussystemet samt för att bygga en
över tiden stabil försäljningsorganisation som själv och via partner kan täcka en stor del av Parans
primära marknad, beslutade styrelsen i mars att genomföra en nyemission med företräde för bolagets
befintliga aktieägare. Nyemissionen kommer tillföra bolaget drygt 14 MSEK före emissionskostnader vid
full teckning. Teckningstiden pågår mellan 29 mars till 15 april 2016. Hela styrelsen har beslutat sig för att
teckna sin pro rata andel och även VD kommer att delta i nyemissionen.
Viktiga förhållanden
Parans äger sitt eget lager och har därför god framförhållning för att kunna säkra sina leveranser. För de
kritiska komponenterna till Parans produkter finns det i största möjliga mån flera leverantörer för att inte
vara beroende av en leverantör.
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Förväntad framtida utveckling
2016 kommer präglas av ett år med intensiva marknads- och försäljningsaktiviteter för att försäljningen av
SP4 efter lansering ska ta fart. Befintlig produkt, SP3, kommer att fortsätta finnas i produktutbudet som ett
komplement. Utöver att faktiskt kunna leda in solljus cirka 30 våningar ner kommer Parans att fokusera
mer på upplevelsen i rummet för att tillföra ytterligare kundnytta. Parans kommer erbjuda såväl
designtjänster som installation av system och service för att ta ett större helhetsansvar. På strategiskt
viktiga marknader kommer Parans även att arbeta mer aktivt med försäljning i egen regi och direkt mot
slutkund för att öka marknadsnärvaro och därigenom också bättre driva marknadsutvecklingen, öka
projektstorleken samt förbättra bruttomarginalen.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Verksamheten är utsatt för operationella och finansiella risker inkluderade marknadsförändringar, inköps
och leverantörsrisker, likviditets- och valutarisker samt kundkreditrisker. De risker och osäkerhetsfaktorer
som bedöms vara väsentliga för verksamheten omfattar främst områdena marknadsrisker,
leverantörsrisker och likviditetsrisker.
Den största kortsiktiga risken i bolaget är likviditetsrisken vilket är risken att betalningsåtaganden vid förfall
inte kan infrias eller att kostnaden för betalningsmedel ökar avsevärt. För att hantera denna risk har
styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman 26 maj 2015 fattat beslut om nyemission under
våren 2016. Genom nyemissionen blir företagets likviditet säkrad under 2016 och företaget kommer ha
tillräckliga resurser för marknadslanseringen av det nya solljussystemet samt för att bygga en över tiden
stabil försäljningsorganisation som själv och via partner kan täcka en stor del av Parans primära marknad.
Då Parans agerar på en marknad som befinner sig väldigt tidigt i sin utveckling är det en marknadsrisk i
hur marknaden utvecklas. En del av målet med ovan nämnda nyemission är att bygga en
försäljningsorganisation som kan komma närmare slutkunderna i valda strategiska områden. Detta för att
bättre förstå hur kundernas behov utvecklas samt driva utvecklingen av marknaden.
Parans leverantörsrisk består i huvudsak av att bolaget är beroende av sin huvudleverantör Tyratronic
Automation AB för lagerhållning och slutmontering. Parans äger dock lager och monteringsverktyg vilket
minskar beroendet och arbetar kontinuerligt för att ha ett nära samarbete.
Forskning och utveckling
Parans har under 2015 fortsatt bedriva utvecklingsarbete för nästa generations solljussystem (SP4) och
under våren 2016 kommer den första installationen av den nya produkten ske.
Icke-finansiella upplysningar
Parans har skriftliga avtal med samtliga anställda. Parans har inte tecknat något kollektivavtal, men följer
gängse villkor på arbetsmarknaden vad gäller lönenivåer, semester, tjänstepension osv.
Parans försöker i möjligaste mån samarbeta med leverantörer som tillämpar etiska arbetsvillkor och som
om det går ligger geografiskt nära.
Vid transporter av material eller slutprodukter försöker Parans använda sig av det mest miljövänliga
transportalternativ.
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2015
3 367
-2 205
6 401
59
102

2014
7 685
1 947
8 380
72
223

2013
2 553
-3 706
9 187
42
158

2012
5 021
-3 683
7 551
43
154

2011
410
-4 456
4 187
45
169

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
Överkursfond
årets förlust
disponeras så att
i ny räkning överföres

2 167 274
1 032 425
-2 205 065
994 634
994 634

Styrelsen föreslår att årets resultat, totalt -2 205 065 kronor, avräknas mot överkursfonden med 1 032 425
kronor och därefter mot balanserat vinst med 1 172 640 kronor.
Av överkursfonden återstår därefter 0 kronor.
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.
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Not

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

3 367
1 879
45
5 291

7 685
3 798
334
11 817

-1 572
-2 923
-2 570

-3 344
-4 355
-1 670

-437
-7 502
-2 211

-515
-9 884
1 933

Resultat efter finansiella poster

7
-1
6
-2 205

27
-13
14
1 947

Resultat före skatt

-2 205

1 947

0
-2 205

220
2 167

Tkr

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

1
2

3
4, 5
6

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

Skatt på årets resultat
Årets resultat

7, 8
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Not

2015-12-31

2014-12-31

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forsknings- och
utvecklingsarbeten
Patent

9
10

2 633
0
2 633

2 836
1
2 837

Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar

11

131

190

12

220
2 984

220
3 247

1 279
0
1 279

951
158
1 109

382
273
343
998

1 116
155
68
1 339

1 140
3 417

2 685
5 133

6 401

8 380

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Material och varor
Förskott till leverantörer

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

13
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Not

2015-12-31

2014-12-31

2 802

2 802

1 032
2 167
-2 205
994
3 796

1 032
70
2 167
3 269
6 071

500

500

0
596
612
897
2 105

162
615
515
517
1 809

6 401

8 380

1 100
1 100

1 100
1 100

Inga

Inga

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
aundet eget kapital
Aktiekapital (11 207 045 st aktier)

14

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Avsättningar
Övriga avsättningar
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15

16

Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar

Ansvarsförbindelser
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Not

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

-2 205
437
-12

1 947
696
23

-1 780

2 666

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete
Förändring av rörelsefordringar
Förändring av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-170
382
269
-1 299

-878
1 123
-2 866
45

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar
Direktavskrivning, statliga bidrag
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 879
1 703
-176

-3 798
1 770
-2 028

0
-70
-70

-289
0
-289

-1 545

-2 272

2 685
1 140

4 957
2 685

Tkr

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån
Återbetalda aktieägartillskott
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

17
18
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar
Utgifter för forskning och utveckling
Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som
uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar är
uppfyllda:
- Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas
eller säljas.
- Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.
- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska
fördelar.
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen
och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt
hänförbara utgifter (t.ex. material och löner).
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde Övriga
immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde.
avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad
i resultaträkningen.
avskrivningstid
Balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten
Patent
Varumärken

5 år
5 år
5 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar
och nedskrivningar.
avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
avskrivningstid
Maskiner och andra tekniska anläggningar

5 år
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Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras. Den
diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av pengars
tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de skäl som låg
till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte om
utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella
plats och skick.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i instrumentets
avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till
kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är
förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll
över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade
förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella
transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp
som beräknas inflyta.
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Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Pensioner
Företaget tillämpar avgiftsbestämda planer för ersättningar efter avslutade anställningar. Avgifterna för
avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.
Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida ekonomiska
fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell
förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande, eller
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen och
inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för
skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock särredovisas inte
uppskjuten skatt hänförlig till obeskattade reserver eftersom obeskattade reserver redovisas som en egen
post i balansräkningen. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för
möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.
Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas
återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade
per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd av
en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen och
en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Inkomsten från bolagets försäljning av varor redovisas som intäkt när följande vilkor är uppfyllda; de
väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen,
bolaget behåller inte någont engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell
kontroll över de varor som sålts, inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de
ekonomiska fördelar som bolaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget och de utgifter som
uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
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Statliga bidrag
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att erhållas
och företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda att täcka
investeringar i materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas
anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara beloppet.
Under 2015 har mottagits och beviljats flera olika bidrag för utveckling av bolagets produkter. Utbetalda
bidrag har skuldförts vid utbetalningen och skulden har reducerats i takt med att bidragen tagits i anspråk i
utvecklingsarbetet. Kvarvarande outnyttjat bidrag per balansdagen redovisas i balansräkningen under
övriga kortfristiga skulder.

Uppskattningar och bedömningar
Viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar per balansdagen, som innebär en betydande risk för
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder.
- Värdering av immateriella tillgångar är beroende framtida nyttjandevärden.
- Värdering av uppskjutna skattefordringar hänförliga till underskottsavdrag är beroende av att bolaget i
framtiden redovisar positiva skattemässiga resultat.
- Värdering av garantikostnader beräknas utifrån tidigare års garantiutgifter och är bedömning av
framtida garantirisk.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet (a)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
Kassalikviditet (a)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
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Noter
Tkr

Not 1 Aktiverat arbete för egen räkning

Aktiverat arbete, omkostnader
Aktiverat arbete, personal

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

978
901
1 879

2 817
981
3 798

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

39
6
45

334
0
334

Not 2 Övriga rörelseintäkter

Återvunna kundfordringar
Försäkringsersättningar

Not 3 Arvode till revisorer
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.

KPMG AB
Revisionsuppdrag
Övriga konsultationer

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

80
20
100

80
20
100
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Not 4 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Verkställande direktör och styrelse
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

1
3
4

1
2
3

650
1 114
1 764

747
386
1 133

70
46
510
626

69
28
344
441

2 390

1 574

Av ovanstående belopp har aktivering skett till balanserade utgifter för utvecklingsarbeten med 901 tkr
(f.å. 981 tkr) avseende löner och sociala avgifter.

Not 5 Ledande befattningshavares ersättningar

Grundlön och styrelsearvoden i tkr
Styrelsens ordförande Harald Angström
Styrelseledamot Isac Johansson
Styrelseledamot Peter Rung Wallenstein
Styrelseledamot Mikael Sjölund
Styrelsens ordförande Jonas Hjerpe, avgått
Styrelseledamot Annelie Gustafsson Nergård, avgått
Styrelseledamot Claes Rickeby, avgått
Styrelseledamot Peppe Skoglund, avgått
Styrelseledamot Per-Olof Strand, avgått
Verkställande Direktör Nils Nilsson

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

29
15
15
15
17
10
10
10
10
519
650

0
0
0
0
23
25
25
25
25
624
747
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Not 6 Avskrivningar av materiella och immaterialla anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.
Maskiner och andra tekniska anläggningar

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

378
1
58
437

430
27
58
515

2015-01-01
-2015-12-31

2014-01-01
-2014-12-31

0
0
0

0
220
220

Not 7 Skatt på årets resultat

Aktuell skatt
Uppskjuten skatt

Not 8 Avstämning av effektiv skatt

Procent
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Ökning av underskottsavdrag utan
motsvarande aktivering av
uppskjuten skatt
Utnyttjande av tidigare ej
aktiverade underskottsavdrag
Redovisad effektiv skatt

22,00

2015-01-01
-2015-12-31
Belopp
-2 205
485
-4
0

Procent

22,00

-481

0,00

0
0

2014-01-01
-2014-12-31
Belopp
1 947
-428
-36
0

0

-11,30

685
220
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Not 9 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
2015-12-31

2014-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Nyanskaffningar
Direktavskrivningar, statliga bidrag
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

6 459
1 879
-1 703
6 635

4 432
3 798
-1 770
6 460

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 624
-378
-4 002

-3 194
-430
-3 624

2 633

2 836

Utgående redovisat värde

Av ovanstående belopp har aktivering skett till balanserade utgifter för utvecklingsarbeten med 901 tkr
(f.å. 981 tkr) avseende löner och sociala avgifter.

Not 10 Patent

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

2015-12-31

2014-12-31

1 062
1 062

1 062
1 062

-1 061
-1
-1 062

-1 034
-27
-1 061

0

1

2015-12-31

2014-12-31

292
292

292
292

-102
-59
-161

-44
-58
-102

131

190

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 12 Finansiella anläggningstillgångar
2015-12-31

2014-12-31

Ingående skattefordran
Temporära skillnader skattemässigt underskottsavdrag
Utgående skattefordran

220
0
220

0
220
220

Utgående redovisat värde

220

220

Under året har man värderat det skattemässiga underskott som efter 2015 uppgår till 34 552 787 kronor
(f.å. 32 365 519 kronor) och man har beräknat den uppskjutna skattefordran till 220 000 kronor (f.å. 220
000 kronor).

Not 13 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Utnyttjad kredit uppgår till

2015-12-31

2014-12-31

300
0

300
0

Not 14 Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Återbetalning
aktieägartillskott
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Aktiekapital
2 802

Överkursfond
1 032

Balanserat
resultat
70

Årets
resultat
2 167

2 167

-2 167

-70
2 802

1 032

2 167

-2 205
-2 205

Not 15 Garantiåtaganden

Avsättning garantier

2015-12-31

2014-12-31

500
500

500
500
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Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2015-12-31

2014-12-31

249
648
897

181
336
517

2015-12-31

2014-12-31

7
-1
6

27
-13
14

2015-12-31

2014-12-31

437
0
437

515
181
696

Personalrelaterade kostnader
Övriga poster

Not 17 Kassaflöde på grund av ränteintäkter och räntekostnader

Ränteintäkter
Räntekostnader

Not 18 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar av tillgångar
Förändring avsättning garantier
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