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Årsstämma 16 juni 2015 
Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 16 juni 2015 
klockan 11.00 på World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, 
Stockholm. Anmälan sker i receptionen, våning 4 sektion D. 
Särskild kallelse sker tidigast sex och senast fyra veckor före 
stämman. För att få delta i årsstämman måste aktieägare dels 
vara registrerade i den av Euroclear förda aktieboken onsdagen 
den 10 juni 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senaste 
klockan 16.00 onsdagen den 10 juni 2015. Aktieägare som låtit 
förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid, men dock senast 
onsdagen den 10 juni 2015, inregistrera aktierna i eget namn 
hos Euroclear för att ha rätt att delta i stämman.   
 
Förslag till utdelning 
Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning för räkenskapsåret 
2014 ej skall lämnas.   
 
Ekonomisk rapportering 2015 
TracTechnology kommer endast att publicera årsredovisning för 
verksamhetsåret 2014. 
 
Alla ekonomiska rapporter och andra pressmeddelanden finns 
tillgängliga på bolagets hemsida: www.tractechnology.se 
 
TracTechnology AB (publ), org.nr 556623-1030, har sitt säte i 
Stockholm.   

 
 
  
 
 
 

http://www.tractechnology.se
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Förvaltningsberättelse 
 
 
 
 
Inledande information 

Moderbolagets namn 
TracTechnology AB (publ), org.nr 556623-1030, har sitt säte i Stockholm, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan 10, SE-111 43 
STOCKHOLM. 
 
Moderbolagets aktiekapital och ägarstruktur 
TracTechnology AB (publ) hade per 2014-12-31 totalt 59 624 305 aktier, varav 855 880 A-aktier med ett röstvärde om 10 och 58 768 425 B-aktier 
med ett röstvärde om 1. Aktiekapitalet uppgick vid årets slut till 4 173 701,35 kronor fördelat på 59 624 305 aktier med ett kvotvärde om 0,07 
kronor.  
Bolaget hade per 2014-12-31 ca 875 aktieägare. Största ägare i bolaget är Standard Bank Jersey Limited som äger 1,83 procent av kapitalet och 13,23 
procent av rösterna. Näst största ägare i bolaget är Länsförsäkringar Skåne som äger 14,24 procent av kapitalet och 12,59 procent av rösterna.  
 
Koncernstruktur och verksamhet 
TracTechnology koncernen består av fyra bolag med TracTechnology AB (publ) som moderbolag, två dotterbolag och ett intressebolag: 
• TracTechnology Development AB, 556639-6130, utvecklingsbolag för övriga bolag i gruppen utan egen försäljning. Moderbolagets röst- och 

kapitalandel är 100%. 
• TracLight AB, 556945-1692, skall bedriva utveckling och marknadsföring av produkter för spårbarhet av ursprung inom livsmedelsbranschen. 

Moderbolagets röst- och kapitalandel är 100%. 
• TracTechnology Inc., 332345-5802, försäljningsbolag av spårbarhetslicenser på den amerikanska marknaden. TracTechnology ABs röst- och 

kapitalandel är 50%. 
 
Räkenskapsåret 2014 

I samband med stämman 2014 valdes Börje Fors till styrelseordförande, vidare valdes Thomas Dahlin, Magnus Karlsson, Niklas Åberg och Gunnar 
Eskilsson till styrelseledamöter.  
 
Väsentliga händelser 

Uppgörelse med bolagets uppfinnare 

Slutuppgörelse med bolagets uppfinnare Haakan B. Anderson Guldkula enligt beslut på årsstämman den 15 maj 2014 
TracTechnology AB och TracTechnology Inc har i enlighet med de riktlinjer som godkändes på bolagsstämman den 15 maj 2014 tecknat slutgiltig 
avtal med bolagets uppfinnare, vilket reglerar samtliga tidigare tvister mellan parterna. Avtalet undertecknades den 21 maj 2014. I och med detta har 
ingen av parterna några krav på motparten. Avtalet innebär att ägandet i TracTechnology Inc är hälftendelat mellan TracTechnology AB och Haakan 
B. Anderson Guldkula. 
Affär med Hälsinge Lantkök AB 

Hälsinge Lantkök AB är en svensk leverantör av Svenskt premiumkött, som levereras via 400 ICA och Coop butiker under varumärke Hälsingestintan. 
Hösten 2014 lanserade Hälsinge Lantkök AB Sveriges första mobila slakteri. Hälsinge Lantsköks styckeri, beläget i Eskilstuna, vidareförädlar sedan 
produkten för marknaden. Överrenskommet är nu att implementera spårbarhet i hela kedjan från ”Gård till Gaffel” hos Hälsinge Lantköks respektive 
produktionsenheter. 
 
Omsättning och resultat 
Koncernen har ej haft någon omsättning under 2014. 
 
Kassaflöde och likvida medel 
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8,2 (-8,7) Mkr. Koncernens totala kassaflöde uppgick till -1,3 (2,6) Mkr. Vid årets utgång 
uppgick likvida medel till 2,5 (3,8) Mkr.  
 
Eget kapital och antal aktier 
Under 2014 genomfördes en företrädesemission om totalt 3,2 Mkr. 
Det egna kapitalet vid årets slut uppgick till 2,1 Mkr. Förändringen sedan årsskiftet 2014 redovisas i tabell, i vilken även förändring av antalet aktier 
(i miljoner) redovisas. 
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Eget kapital, förändring 2014 Mkr Aktier (milj) 

Per 1 januari 2014 7,8 57,2 
Nyemission maj 0,1 0,1 
Nyemission maj 2,2 1,5 
Nyemission nov 0,9 0,8 
Periodens resultat -8,4 - 
Per 31 december 2014 2,5 59,6 
Genomsnittligt antal aktier - 58,4 
   

Aktiekapitalet vid årets slut uppgick till 4,2 Mkr och aktiens kvotvärde var 0,07 kronor. Soliditeten vid årets slut uppgick till 25,1 procent. 
Moderbolagets optionsprogram från 2011 som avslutades under året ledde inte till någon aktieteckning. 
 
Personal 
Koncernen hade vid årets slut 1 (1) anställda. Medelantalet anställda var 1 (1) personer. 
 
Moderbolagets verksamhet under 2014 
Moderbolagets omsättning uppgick till 0,1 (0,6) Mkr, inklusive koncernintern debitering om 0,1 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till -8,4 (-8,2) Mkr. 
Resultatet från finansiella investeringar uppgick till -0,0 (-1,4) Mkr, varav resultat från andelar i dotterbolag -0,0 (-1,1) Mkr. Nettoresultatet uppgick 
till –8,4 (-9,6) Mkr. Aktieägartillskott har lämnats till dotterbolag om 0,0 Mkr. 
Moderbolagets eget kapital uppgick vid årsskiftet till 2,5 (7,8) Mkr, i övrigt se ovan. Patenträttigheterna som MeatTrac bygger på innehas av 
moderbolaget. 
 
Årsstämma 2015 
Årsstämma kommer att hållas tisdagen den 16 juni 2015. Särskild kallelse sker tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. 
 
Förslag till utdelning 
Styrelsen föreslår på årsstämman att utdelning för räkenskapsåret 2014 ej skall lämnas. 
 
Styrelsen sammansättning 
Under året har styrelsen bestått av Börje Fors (tillika styrelsens ordförande), Thomas Dahlin, Gunnar Eskilsson, Niklas Åberg och Magnus 
Karlsson 
 
Styrelsearbetet  
Under 2014 har styrelsen haft 14 protokollförda möten. Uppföljning och utvärdering av koncernens verksamhet, strategi och finansiella utveckling 
har varit styrelsens huvudfrågor. 
 
Styrelseledamöters närvaro under 2014 

Namn Funktion 

Närvaro 
styrelse-

möten 

Börje Fors  Styrelseordförande 100% 
Thomas Dahlin  Ledamot 100% 
Magnus Karlsson (fr. o.m 15 maj 2014) Ledamot 100% 
Niklas Åberg Ledamot      93% 
Gunnar Eskilsson  Ledamot        100% 
   
   
   

Kommittéer 
Vid årsstämman 2014 inrättades en valberedning. Styrelsen har inte utsett någon särskild revisionskommitté.  
 
Ledande befattningshavare 
Koncernens ledande befattningshavare har under året utgjorts av moderbolagets VD: Leyla Ekekrantz, Peter Åström samt Stephan Pakh. 
 
Övriga upplysningar 
Riskanalys 
Koncernens riskanalys och riskhantering beskrivs i not 3. 
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Immateriella tillgångar 
Till grund för verksamheten ligger ett metodpatent som är giltigt till år 2022. Patentet säkrar upphovsrätten till metoden att spåra 
köttprodukter med elektronisk hjälp, dvs. att med trådlös överföring hålla reda på var köttprodukter och djur (nöt, svin och fågel) befinner 
sig i realtid. Detta patent är godkänt i EU, USA, Ryssland och Sverige. Patentet förvärvades år 2002 från bolagets grundare och dåvarande 
huvudägare Haakan B. Anderson Guldkula. Enligt uppgörelse den 21 maj 2014 skall en royalty om 1,5 procent av försäljningen av MeatTrac-
systemet årligen utbetalas, dock minst USD 75 000 från och med 2006, till Glenville Consultants Ltd, ägt av Haakan B. Anderson Guldkula. 
Avtalet kan under vissa förhållanden, exempelvis om Moderbolaget försätts i konkurs, träder i likvidation eller kan antas ha kommit på 
obestånd, sägas upp i förtid, varvid patentet återgår till Haakan B. Anderson Guldkula. Löpande har koncernen utvecklat system och 
tillämpningar i anslutning till patentet och övriga RFID- applikationer. Utgifter för detta har aktiverats och redovisas som balanserade 
utvecklingsutgifter. Under 2014 har en kompletterande uppgörelse träffats med Haakan B. Anderson Guldkula innebärande att ägandet i 
TracTechnology Inc är hälftendelat mellan TracTechnology AB och Haakan B. Anderson Guldkula. 
 
Tvister 
Under 2013 har tidigare styrelseordförande Stefan Sallerfors framställt krav mot det amerikanska dotterbolaget TracTechnology Inc. avseende 
konsultarvode för arbete som skall ha utförts i det amerikanska dotterbolaget. Kravet avser perioden 2011-2013 och grundar sig i ett Konsultavtal 
som ej tidigare varit känt för bolaget. Kravet har ej redovisats i tidigare årsredovisningar och har ej meddelats till moderbolaget eller till bolagets 
revisorer. Styrelsen har tillbakavisat Stefan Sallerfors krav. Vidare har bolaget krävt att utbetalningar om USD 60 000 som utbetalats på felaktiga 
grunder för tidigare år baserat på ovan Konsultavtal återbetalas till bolaget. 
 
Väsentliga händelser efter utgången av 2014 
TracTechnology har under mars 2015 registrerat en riktad emission om 4,0 Mkr i syfte att stärka bolagets finansiella ställning. Emissionen har 
tecknats av privata investerare till marknadsmässiga villkor. Bolaget har i maj 2015 inbjudit befintliga aktieägare till nyemission av högst 9 788 355 
B-aktier, vilket vid full teckning kan komma att inbringa högst 4,9 Mkr, i syfte att stärka bolagets finansiella ställning.  
 I mars 2015 registrerades ett utbyte av konvertibler om totalt 4,0 Mkr i syfte att stärka bolagets finansiella ställning. Se not 23. 
 

Utsikter inför 2015 

TracTechnology har genom sin första beställda installation hos Hälsinge Lantkök AB en bra grund för vidare bearbetning av marknaden och 
utsikterna att få flera installationer beställda under 2015 bedöms som goda.  
 
Finansiering/ Going concern 

Mot bakgrund av den strategi som bolaget arbetar efter är styrelsens bedömning att licensintäkter kommer att genereras med början hösten 2015. 
Detta innebär att bolaget kommer att behöva ytterligare tillförsel av likvida medel under 2015 för att kunna genomföra de aktiviteter som planerats 
för verksamheten under året. Styrelsens förslag till bolagsstämman är att i första hand erbjuda befintliga aktieägare möjlighet att tillskjuta kapital till 
bolaget. Därutöver utvärderar styrelsen alternativa och/eller kompletterande lösningar för att säkerställa likviditetsbehovet. 
 

Förslag till behandling av ansamlad förlust 

Fria medel i moderbolaget att behandlas på årsstämman: 
 
Överkursfond        96 883 651 
Ansamlad förlust        -102 634 495 
Årets förlust        -8 443 331 
Fritt eget kapital -14 194 175 

 
Styrelsen och verkställande direktör förslår att årets förlust behandlas enligt följande: 
 
Överförs i ny räkning        -14 194 175 
Kronor -14 194 175 
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Fem år i sammandrag 
 
 
 
Mkr om ej annat anges 2014 2013 2012 2011 2010 
Omsättning 0,0 0,0 0,1 0,0 11,4 

Bruttomarginal 100 % 100 % 100 % 100 % 55 % 

Rörelseresultat -8,8 -10,1 -9,6 -12,4 -13,5 

Årets resultat -8,9 -10,4 -8,3 -13,3 -13,7 

Kassaflöde (från löpande verksamheten) -8,2 -8,7 -8,0 -10,6 -12,3 

Balansomslutning 8,4 8,8 7,8 8,7 19,9 

Eget kapital 2,1 7,8 5,8 7,4 16,2 

Soliditet 25,1 % 89 % 74 % 85 % 81 % 

Antal anställda 1 1 2 2 15 

Medelantal anställda 1 1 2 2 11 

Antal aktier, tusental       

   vid räkenskapsårets utgång 59 624 57 154 41 397 38 508 36 702 

   vid räkenskapsårets utgång, efter utspädning 59 624 57 154 41 397 38 508 36 702 

   i genomsnitt under räkenskapsåret 58 375 49 044 41 184 38 156 34 695 

Nettoomsättning per aktie, kronor 0,0 0,0 0,01 0,00 0,33 

Resultat per aktie, kronor             -0,15 -0,18 -0,20 -0,35 -0,38 

Kassaflöde per aktie, kronor -0,11 -0,15 -0,19 -0,28 -0,35 

Eget kapital per aktie, kronor 0,04 0,14 0,14 0,19 0,44 

Aktiekurs vid årets slut, kronor* - - - 1,26 4,0 

Aktiekurs/eget kapital* - - - 658 % 909 % 

Marknadsvärde* - - - 48,5 146,8 

Utdelning per aktie, kronor 0,00** 0,00** 0,00 0,00 0,00 

      
* Aktien avnoterades från handel på Aktietorget 2012-12-06, sista notering var 0,75 kronor 

** Styrelsens förslag      
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Resultaträkning koncernen 
 

 

 

Belopp i miljoner kronor (Mkr) NOT 2014 2013 
Resultaträkningen är kostnadsslagsindelad 2   

Nettoomsättning 5 0,0 0,0 
    

Övriga externa kostnader 6 -5,8 -6,1 

Personalkostnader 7 -2,3 -2,3 

Avskrivningar 10,11 -0,7 -1,7 

    

Rörelsens omkostnader  -8,8 -10,1 

    

RÖRELSERESULTAT  -8,8 -10,1 
    

Finansiella intäkter  0,0 0,0 

Finansiella kostnader 17 -0,1 -0,4 

Resultat från andelar i koncernföretag  0,0 0,0 

Finansnetto  -0,1 -0,4 
    

Resultat före skatt  -8,9 -10,5 

    

Skatt 8 - - 

Periodens resultat efter skatt från kvarvarande verksamhet   -8,9                
                      

-10,5 
Periodens resultat efter skatt från avvecklad verksamhet 9 0,0 0,1 
ÅRETS RESULTAT  -8,9 -10,4 
    
Varav hänförligt till moderföretagets aktieägare  -8,9 -10,4 

Genomsnitt antal aktier, miljoner 16 58,4 49,0 

Omsättning/aktie, kronor  0,0 0,0 

Resultat/aktie, kronor  -0,15 -0,18 

Resultat/aktie från kvarvarande verksamhet, kronor  -0,15 -0,18 
    Ingen utspädning föreligger    
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Koncernens rapport över totalresultatet 
 

 

 

Belopp i miljoner kronor (Mkr) NOT 2014 2013 
Årets resultat  -8,9 -10,4 

Omräkningsdifferens  0,0 0,0 

    

Summa totalresultat för perioden  -8,9 -10,4 

    

Varav hänförligt till moderföretagets aktieägare  -8,9 -10,4 
 

  



TracTechnology Årsredovisning 2014 9 

Balansräkning koncernen 
 

 

 

Belopp i miljoner kronor (Mkr) Not 2014-12-31 2013-12-31 
    

Immateriella anläggningstillgångar 10 4,7 4,6 

Anläggningstillgångar  4,7 4,6 

    

Kundfordringar 13 0,0 0,0 

Övriga kortfristiga fordringar  0,4 0,2 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 0,8 0,2 

Kortfristiga fordringar  1,2 0,4 

    

Likvida medel 15 2,5 3,8 

Omsättningstillgångar  3,7 4,2 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  8,4 8,8 

    

Aktiekapital  4,2 4,0 

Ej registrerad nyemission  - 0,0 

Övr tillskjutet kapital  118,6 115,6 

Ansamlad förlust  -111,8 -101,4 

Årets förlust   -8,9 -10,4 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare 16 1,8 7,5 

Innehav utan bestämmande inflytande  0,3 0,3 

Summa eget kapital  2,1 7,8 

    

Övriga avsättningar 22 0,7 0,0 

Summa avsättningar  0,7 0,0 

    

Räntebärande skulder 17 0,0 0,0 

Summa långfristiga skulder  0,0 0,0 

    

Leverantörsskulder  0,8 0,2 

Skulder till närstående 21 - - 

Övriga kortfristiga skulder  4,0 0,3 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 0,8 0,5 

Kortfristiga skulder  5,6 1,0 

    

S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER  8,4 8,8 

    

Eventualförpliktelser 21 1,0 1,0 

Eventualtillgångar 21 1,1 1,1 

    

    



10 TracTechnology Årsredovisning 2014  

 

 

 

Förändring av eget kapital koncernen 
 

Belopp i miljoner kronor (Mkr) 
  

           

Koncernen 2013 Aktiekapital 
Pågående 
emission 

Övrigt tillskjutet 
kapital 

Balanserad 
förlust  

Årets 
resultat 

Totalt eget 
kapital 

hänförligt till 
moderföretaget

s ägare 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

 
Summa eget 
kapital 

Belopp vid årets ingång 2,9 4,2 100,1 -93,1 -8,3 5,5 0,3 5,8 

Resultatdisposition     -8,3   8,3 0,0  0,0 

Nyemission 0,9  11,5 0,8  13,2  13,2 

Pågående nyemission  0,2 -4,2 4,0   0,0  0,0 

Emissionskostnader    -0,8  -0,8  -0,8 

Årets resultat                 -10,4 -10,4  -10,4 

Eget kapital per 31 december 
2013 4  0 115,6 -101,4 -10,4 7,5 0,3 7,8 

           

Koncernen 2014 Aktiekapital 
Pågående 
emission 

Övrigt tillskjutet 
kapital 

Balanserad 
förlust  

Årets 
resultat 

Totalt eget 
kapital 

hänförligt till 
moderföretaget

s ägare 

Innehav utan 
bestämmande 

inflytande 

 
Summa eget 

kapital 

Belopp vid årets ingång 4 0 115,6 -101,4 -10,4 7,5 0,3 7,8 

Resultatdisposition             -10,4  10,4 0,0  0,0 

Nyemission 0,2  3,0   3,2  3,2 

Pågående nyemission  0    0,0  0,0 

Emissionskostnader         

Årets resultat        -8,9 -8,9  -8,9 

Eget kapital per 31 december 
2014 4,2 0 118,6 -111,8 -8,9 1,8 0,3 2,1 
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Kassaflödesanalys koncernen  
 

 

 

Belopp i miljoner kronor (Mkr) NOT 2014 2013 
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod 2, 19   

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster  -8,9 -10,4 

   Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    

   Immateriella anläggningstillgångar 10 0,3 1,7 

   Materiella anläggningstillgångar 11 0,4 0,0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten    

före förändringar av rörelsekapital  -8,2 -8,7 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

   Kortfristiga fordringar  -0,8 0,1 

   Kortfristiga skulder  4,5 0,1 

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -4,5 -8,5 

    

Investeringsverksamheten    

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -0,8 -0,1 

Försäljning av dotterbolag  - - 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -0,8 -0,1 

    

Finansieringsverksamheten    

Nyemissioner 16 3,2 9,6 

Upptagna lån 17 - 2,0 

Avsättning  0,7 -0,4 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  4,0 11,2 

    

Årets kassaflöde  -1,3 2,6 

    

Likvida medel vid årets början  3,8 1,2 

Årets kassaflöde  -1,3 2,6 

Likvida medel vid årets slut 15 2,5 3,8 
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Resultaträkning moderbolaget 
 

 

 

Belopp i miljoner kronor (Mkr) NOT 2014 2013 
Resultaträkningen är kostnadsslagsindelad 2   

Nettoomsättning 5 0,1 0,6 

  0,1 0,6 

    

Övriga externa kostnader 6 -5,8 -5,5 

Personalkostnader 7 -2,3 -2,3 

Avskrivningar 10,11 -0,4 -1,0 

Rörelsens kostnader  -8,5 -8,8 

    

Rörelseresultat  -8,4 -8,2 

    

Finansiella kostnader 17 -0,0 -0,3 

Resultat från andelar i koncernföretag mm 12 - -1,1 

Finansnetto  -0,0 -1,4 

    

Resultat före skatt  -8,4 -9,6 

Skatt 8 - - 

Årets resultat  -8,4 -9,6 
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Moderbolagets rapport över totalresultatet 
 

 

 

Belopp i miljoner kronor (Mkr) NOT 2014 2013 
Periodens resultat  -8,4 -9,6 

Övrigt totalt resultat för perioden, netto efter skatt  0,0 0,0 

    

Summa totalresultat för perioden  -8,4 -9,6 

    

Varav hänförligt till moderbolagets aktieägare  -8,4 -9,6 
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Balansräkning moderbolaget 
 

 

 

Belopp i miljoner kronor (Mkr) Not 2014-12-31 2013-12-31 

    

Immateriella anläggningstillgångar 10 3,1 2,7 

Materiella anläggningstillgångar 11 0,0 0,0 

Finansiella anläggningstillgångar 12 0,4 0,4 

Anläggningstillgångar  3,5 3,1 

    

Fordringar hos koncernföretag  1,6 1,6 

Övriga kortfristiga fordringar  0,4 0,3 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 0,8 0,2 

Kortfristiga fordringar  2,8 2,1 

    

Likvida medel 15 2,4 3,6 

Omsättningstillgångar  5,2 5,7 

    

SUMMA TILLGÅNGAR  8,7 8,8 

    

Aktiekapital  4,2 4,0 

Ej registrerad nyemission  - - 

Reservfond  12,5 12,5 

Summa bundet eget kapital  16,7 16,5 

    

Överkursfond  96,8 93,9 

Ansamlad förlust  -102,6 -93,0 

Årets förlust   -8,4 -9,6 

Summa fritt eget kapital  -14,2 -8,7 

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare 16 2,5 7,8 

    

Avsättningar 22 0,7 0,0 

    

Skulder hos koncernföretag  0,0 0,0 

Leverantörsskulder  0,8 0,2 

Skatte- och momsskulder  0,0 0,0 

Övriga kortfristiga skulder  4,0 0,3 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 0,6 0,5 

Ej räntebärande skulder  5,4 1,0 

    

S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER  8,7 8,8 

    

Poster inom linjen 20 7,3 7,3 
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Förändring av eget kapital moderbolaget 
 

 

 

Belopp i miljoner kronor (Mkr)        

Moderbolag 2013 Aktiekapital 

 

 

 

Pågående 
emission Reservfond 

Överkurs-
fond 

Balanserad 
förlust  

Årets 
resultat 

Totalt eget 
kapital 

hänförligt till 
moder-

företagets 
ägare 

Belopp vid årets ingång 2,9 4,2 12,5 78,4 -85,9 -7,1 5,0 

Resultatdisposition     -7,1 7,1 0,0 

Pågående emission 0,2 -4,2  4,0   0,0 

Nyemission 0,9   11,5 0,8  13,2 

Emissionskostnader     -0,8  -0,8 

Årets resultat      -9,6 -9,6 

Eget kapital per 31 december 2013 4,0           0,0 12,5 93,9 -93,0 -9,6 7,8 

Moderbolag 2014        

        

Belopp vid årets ingång 4,0           0,0 12,5 93,9 -93,0 -9,6 7,8 

Resultatdisposition     -9,6 9,6 0,0 

Pågående emission       0,0 

Nyemission 0,2   3,0   3,2 

Emissionskostnader                   0,0 

Årets resultat                 -8,4 -8,4 

Eget kapital per 31 december 2014 4,2           0,0 12,5 96,9 -102,6 -8,4 2,5 
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Kassaflödesanalys moderbolaget  
 

 

 

Belopp i miljoner kronor (Mkr) NOT 2014 2013 
Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod 2, 19   

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster  -8,4 -9,6 

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet    

   Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar 10 0,4 1,0 

   Avskrivningar materiella anläggningstillgångar 11 0,0 0,0 

    
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
rörelsekapital  -8,0 -8,6 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital     

   Kortfristiga fordringar  -0,7 0,7 

   Kortfristiga skulder   4,3 0,2 

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,4 -7,7 

    

Investeringsverksamheten    

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar 10 -0,8 0,1 

Kassaflöde från investeringsverksamheten -0,8 0,1 

    

Finansieringsverksamheten    

Nyemissioner 16 3,2 9,5 

Upptagna lån 17 -     2,0     

Amortering av skuld 17           -      -0,4 

Avsättning 22 0,7 - 

Förändring av koncernlån   - -0,7 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten   3,9 10,4 

    

Årets kassaflöde  -1,3 2,6 

    

Likvida medel vid årets början  3,6 1,0 

Årets kassaflöde   -1,3 2,6 

Likvida medel vid årets slut 15 2,4 3,6 

  



TracTechnology Årsredovisning 2014 17 

Redovisningsprinciper och noter 
 

Not 1 Allmän information 

1.1 Bolagets namn 

TracTechnology AB (publ), org.nr 556623-1030, har sitt säte i 
Stockholm, Sverige. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan 10, 
SE-111 43 Stockholm. 

1.2 Moderbolagets aktiekapital och ägarstruktur 

TracTechnology AB (publ) hade per 2014-12-31 totalt 59 624 305 
aktier, varav 855 880 A-aktier med ett röstvärde om 10 och 58 768 
425 B-aktier med ett röstvärde om 1. Aktiekapitalet uppgick till 
4 173 701,35 kronor, med ett kvotvärde om 0,07 kronor per aktie. 
 
Bolagets B-aktie handlades fram till den 6 december 2012 på 
Aktietorget (ticker TRAT B).  
Bolaget hade per 2014-12-31 ca 875 aktieägare. Största ägare i 
bolaget är Standard Bank Jersey Limited som äger 1,86 procent av 
kapitalet och 13,23 procent av rösterna.  

1.3 Koncernstruktur och verksamhet 

TracTechnologykoncernen är verksamt inom livsmedelssäkerhet och 
utvecklar och säljer spårbarhetslösningar för köttbranschen. 
Koncernen består av fyra bolag med TracTechnology AB (publ) som 
moderbolag, två dotterbolag och ett intressebolag: Tractechnology 
Development AB, 556639-6130, där moderbolagets röst- och 
kapitalandel är 100%, TracLight AB, 556945-1692, där 
moderbolagets röst- och kapitalandel är 100% och TracTechnology 
Inc., 4577300, där TracTechnology ABs röst- och kapitalandel är 50%.  

1.4 Offentliggörande 

Styrelsen har den 1 juni 2015 godkänt denna koncernredovisning för 
offentliggörande. 

Not 2 Redovisnings- och värderingsprinciper 

2.1 Årsredovisningens upprättande 

Koncernredovisningen upprättas i enlighet med IFRS (International 
Financial Reporting Standards) och tolkningsuttalanden från IFRIC 
(IFRS Interpretations Committee) som är godkända av EU samt 
Årsredovisningslagen. Vid upprättandet har även Rådet för finansiell 
rapporterings rekommendation RFR1: Kompletterande 
redovisningsrekommendationer för koncerner tillämpats. 
Moderbolagets årsredovisning upprättas enligt Årsredovisningslagen 
(ÅRL) samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 
Redovisning för noterade juridiska personer. Under not 2.18 nedan 
anges vilka särskilda redovisningsprinciper som är tillämpliga för 
moderbolaget, i övrigt redovisas moderbolaget enligt samma 
principer som koncernen. 
Årsredovisningen skall på ett begripligt, relevant, tillförlitligt och 
jämförbart sätt ge en rättvisande bild av koncernens och 
moderbolagets finansiella ställning, finansiella resultat och 
kassaflöden. Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS 
kräver användning av redovisningsmässiga uppskattningar. Vidare  
 
 
 

 
 
 
krävs att koncernledningen och styrelsen gör vissa bedömningar vid 
tillämpningen av företagets redovisningsprinciper. 

2.2 Nya och ändrade standarder som trätt i kraft 2014 

• IFRS 10 Koncernredovisning redogör för när 
bestämmande inflytande föreligger och när ett företag ska 
inkluderas i koncernredovisningen. Standarden ersätter 
motsvarande delar i IAS 27 och ger ytterligare vägledning. 
Standarden påverkar inte TracTechnologys nuvarande 
koncernstruktur.   

• IFRS 11 Samarbetsarrangemang, Identifierar två typer av 
samarbetsarrangemang (joint arrangements); gemensam 
verksamhet (joint operation), där delägarna har 
rättigheter och åtaganden till tillgångar och skulder, samt 
joint venture, där delägarna har rättigheter till 
nettotillgångarna. TracTechnology har för närvarande 
inga innehav som berörs av den nya standarden. 

• IFRS 12 Upplysningar om andelar i andra företag. 
Innehåller upplysningskrav för dotterföretag, 
samarbetsarrangemang, intresseföretag och ej 
konsoliderade ”structured entities”. Standarden innebär  
 

2.3 Standarder, ändringar och tolkningar av befintliga 
standarder som träder i kraft 2015 eller senare 

• IFRS 9  Financial Instruments kommer att ersätta IAS 39 
Finansiella instrument: Redovisning och värdering. Den 
innehåller regler för klassificering och värdering av 
finansiella tillgångar och skulder, nedskrivning av 
finansiella instrument och säkringsredovisning. 
Standarden ska tillämpas från 2018 men är ännu inte 
godkänd av EU. TracTechnology har ännu inte utvärderat 
den nya standarden. 

• IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers 
behandlar redovisningen av intäkter från kontrakt och 
från försäljning av vissa icke-finansiella tillgångar. Den 
kommer att ersätta IAS 11 Entreprenadavtal och IAS 18 
Intäkter samt tillhörande tolkningar. Standarden ska 
tillämpas från 2017 men är ännu inte godkänd av EU. 
TracTechnology har ännu inte utvärderat den nya 
standarden. 

2.4 Koncernredovisning 

Dotterföretag är alla de företag (inklusive företag för särskilda 
ändamål) där koncernen är exponerad för rörlig avkastning från 
innehavet och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt 
inflytande. Detta följer vanligen av ett aktieinnehav uppgående till 
mer än hälften av rösträtterna. Förekomsten och effekten av 
potentiella rösträtter som för närvarande är möjliga att utnyttja 
eller konvertera, beaktas vid bedömningen av huruvida koncernen 
utövar bestämmande inflytande över ett annat företag. 
Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den 
dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De 
exkluderas ur koncernredovisningen från och med den dag då det 
bestämmande inflytandet upphör. 
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2.5 Rapportering per segment 

Koncernen erbjuder licenser och produkter baserad på en gemensam 
teknikplattform, RFID-teknik. Uppföljningen och styrningen är 
uppbyggd utifrån denna förutsättning, dvs. en gemensam rörelsegren. 
Därmed utgör presenterade resultat- och balansräkningar samtidigt 
redovisning av koncernens segment. Styrelsen och den verkställande 
direktören är högsta verkställande beslutsfattare (CODM). Den 
interna rapporteringen till ledningen och styrelsen sker utifrån ett 
gemensamt rörelsesegment. Då verksamheten och intäkterna i 
huvudsak erhålls från den svenska marknaden har någon geografisk 
indelning ej gjorts.   

2.6 Valuta och jämförelsetal 

Koncernens, moderbolagets och dotterbolagets rapporterings- och 
funktionella valuta är svenska kronor. Alla belopp anges avrundade 
till närmaste miljon svenska kronor (Mkr), eller avrundade till miljon 
med en decimal, om ej annat anges. Vissa uppgifter redovisas i 
tusental svenska kronor (tkr) eller i svenska kronor (kr). 
Sifferuppgifter inom parentes avser föregående räkenskapsår.  
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens 
kurs. Intäkter och kostnader i utländsk valuta omräknas till 
transaktionsdagens kurs. Koncernen kan utnyttja derivatinstrument 
(terminssäkringar) för att täcka riskerna för valutakursförändringar. 
Värdeförändring av terminssäkringar bruttoredovisas och 
omräkningsdifferenserna redovisas över rörelseresultatet. Under 
räkenskapsåret har detta ej varit tillämpligt. 
För dotterbolag med annan valuta än svenska kronor omräknas 
tillgångar och skulder till balansdagens kurs medan 
resultaträkningen omräknas till årets genomsnittskurs. 
Omräkningsdifferenserna förs direkt mot övrigt totalresultat. 

2.7 Aktiverade utvecklingsutgifter 

Utgifter för forskning redovisas som kostnader när de uppstår.  
Utgifter för utveckling, där resultat eller annan kunskap tillämpas för 
att åstadkomma nya eller förbättrade produkter eller processer, 
redovisas som tillgång i balansräkningen, om produkten eller 
processen är tekniskt och kommersiellt användbar och företaget har 
tillräckliga resurser att fullfölja utvecklingen och därefter använda 
eller sälja den immateriella tillgången. Det redovisade värdet 
inkluderar utgifter för material, direkta utgifter för löner och indirekta 
utgifter som kan hänföras till tillgången på ett rimligt och konsekvent 
sätt. I balansräkningen redovisade utvecklingskostnader är upptagna 
till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Tillkommande utgifter för aktiverade 
immateriella tillgångar redovisas som en tillgång i balansräkningen 
endast då de ökar de framtida ekonomiska fördelarna för den 
specifika tillgången till vilka de hänför sig. Alla andra utgifter 
kostnadsförs när de uppkommer. 
Kostnader relaterade till marknadsinsatser, kundspecifik utveckling 
och liknande har ej aktiverats.  
Prövning av nedskrivningsbehov sker årligen eller när indikation på 
nedskrivning, föreligger. 
Avskrivning av aktiverade utgifter från utvecklingsarbeten påbörjas 
från och med den tidpunkt tillgången tas i bruk. Avskrivning sker 
linjärt över den bedömda nyttjandeprincipen, vilken bedöms uppgå 
till 5 år. 

2.8 Patent 

Bolagens metodpatent är giltiga till och med år 2022 och har därmed 
en begränsad nyttjandeperiod. Patentet (Patenten) redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar. 

Avskrivningar har tidigare år gjorts linjärt för att fördela kostnaden 
för patent över deras bedömda nyttjandeperiod (10 år) från det 
datum då tillgången är tillgänglig för användning, det vill säga från och 
med januari 2010. Mot bakgrund av att patentet går ut först 2022, 
tillämpar bolaget från och med innevarande år en linjär avskrivning 
av resterande icke avskriven patenttillgång fram till och med 2022. 
Förfarandet innebär inte någon korrigering av avskrivning som skett 
tidigare år. 
 

2.9 Nedskrivningar  

Tillgångar som skrivs av bedöms med avseende på värdeminskning 
närhelst händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det 
redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart.  
En nedskrivning görs med det belopp med vilket tillgångens 
redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. 
Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde 
minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet. 
Per 2014-12-31 finns inga tillgångar med obestämbar 
nyttjandeperiod. Se vidare not 9. 

2.10 Materiella anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som 
direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Utgifter för 
förbättringar av tillgångars prestanda och ekonomiska värde, utöver 
ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för 
reparation och underhåll redovisas som kostnader.  
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod 
tillämpas för samtliga typer av materiella anläggningstillgångar. 
Inventarier avskrivs på 5 år och datorer på 3-5 år. Tillgångarnas 
restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje balansdag och 
justeras vid behov. 

2.11 Uppskjuten skattefordran 

Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när skatten avser poster 
som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana 
fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget 
kapital. 
Den aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler 
som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de 
länder där moderföretagets dotterföretag och intresseföretag är 
verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen 
utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer 
avseende situationer där tillämpliga skatteregler är föremål för 
tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp 
som troligen ska betalas till skatteverket. 
Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräkningsmetoden, på alla 
temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga 
värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i 
koncernredovisningen. 
Då det saknas övertygande bevis för att framtida överskott kommer 
finnas tillgängliga inom en överskådlig framtid har ingen uppskjuten 
skattefordran redovisats. 

2.12 Finansiella instrument 

2.12.1 Klassificering och Redovisning och värdering 

Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande 
kategorier: Lånefordringar och kundfordringar. Dessa är finansiella 
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tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara 
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i 
omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer 
än 12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som 
anläggningstillgångar. Koncernens lånefordringar och kundfordringar 
utgörs av Kundfordringar samt Likvida medel i balansräkningen.  
Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella 
tillgången förvärvades. Ledningen fastställer klassificeringen av 
finansiella tillgångar vid det första redovisningstillfället. Finansiella 
instrument redovisas fösta gången till verkligt värde plus 
transaktionskostnader. 
Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att 
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och 
koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är 
förknippade med äganderätten. Lånefordringar och kundfordringar 
redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden. 
Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de 
förfaller inom ett år eller tidigare. Om inte, tas de upp som långfristiga 
skulder. Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller 
tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från 
leverantörer. Leverantörsskulder redovisas inledningsvis till verkligt 
värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 
effektivräntemetoden. 
 
Finansiella instrument per kategori 
31-dec-14 Låne och kundfordringar 
Tillgångar i balansräkning  
Kundfordringar 0,0 
Likvida medel 2,5 
Summa 2,5 

 
31-dec-14 Övriga Finansiella skulder 
Skulder i balansräkning  
Leverantörsskulder 0,8 
Summa 0,8 

 
31-dec-13 Låne och kundfordringar 
Tillgångar i balansräkning  
Kundfordringar 0,0 
Likvida medel 3,8 
Summa 3,8 

 
31-dec-13 Övriga Finansiella skulder 
Skulder i balansräkning  
Leverantörsskulder                                                                                                        0,2 
Summa 0,2 
  

2.12.2 Nedskrivning av finansiella tillgångar 

Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Koncernen 
bedömer vid varje rapportperiodslut om det finns objektiva bevis för 
att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en 
grupp av finansiella tillgångar. En finansiell tillgång eller grupp av 
finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs ned 
endast om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till 
följd av att en eller flera händelser inträffat efter det att tillgången 
redovisats första gången (en ”förlusthändelse”) och att denna 
händelse (eller händelser) har en inverkan på de uppskattade 
framtida kassaflödena för den finansiella tillgången eller grupp av 

finansiella tillgångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. För 
kategorin lånefordringar och kundfordringar beräknas 
nedskrivningen som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde 
och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden (exklusive 
framtida kreditförluster som inte har inträffat), diskonterade till den 
finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens 
redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i 
koncernens resultaträkning. 

2.13 Pensionsförpliktelser 

För avgiftsbestämda pensionsplaner betalar koncernen avgifter till 
offentlig eller privat administrerade pensionsförsäkringsplaner på 
obligatorisk, avtalsenlig eller frivillig basis. Koncernen har inga 
ytterligare betalningsförpliktelser när avgifterna väl är betalda. 
Avgifterna redovisas som personalkostnader när de förfaller till 
betalning. Bolaget tillämpar en pensionspolicy som är jämförbar med 
ITP Plan (Avd 1 premiebaserad). 
Några förmånsbestämda planer finns inte. 

2.14 Intäkter 

Intäkter innefattar det verkliga värdet av sålda varor och tjänster 
exklusive mervärdesskatt och rabatter samt efter eliminering av 
koncernintern försäljning.  
Bolaget säljer licenser baserade på MeatTrac patenten, RFID-baserade 
applikationer för säkerhets- och passerkontroll samt access- och 
betalningssystem och till dessa hänförliga supportavtal. 
Försäljning av varor intäktsredovisas när ett koncernföretag har 
levererat produkter till en kund, kunden har godkänt produkterna och 
det i rimlig grad är säkert att motsvarande fordran kommer att betalas. 
Intäkter från licensavtal från försäljning av MeatTrac licenser och 
supportavtal periodiseras linjärt över avtalsperioden.  

2.15 Leasing 

Leasingavtal där riskerna och fördelarna med ägandet behålls av 
leasinggivaren klassificeras som operationell leasing (hyresavtal) och 
kostnadsförs linjärt. För koncernen är detta endast tillämpligt vad 
avser hyra av lokaler och viss kontorsutrustning. 
Bolaget har inga finansiella leasingavtal. 

2.16 Kassaflödesanalys och likvida medel 

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod, vilken innebär 
att resultatet justeras för transaktioner som inte medför in- eller 
utbetalningar. Som likvida medel i kassaflödesanalysen ingår 
banktillgodohavanden. 

2.17 Upplåning  

Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter 
transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet 
anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp och 
återbetalningsbeloppet redovisas i resultaträkningen fördelat över 
låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.  
Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än 1 år medan 
kortfristiga har en löptid kortare än 1 år. 

2.18 Särskilda redovisningsprinciper för moderbolaget 

Moderbolaget skall som juridisk person följa Årsredovisningslagen 
(ÅRL 1995:1554) samt Rådet för finansiell rapporterings 
rekommendation RFR 2 Redovisning för noterade juridiska 
personer. RFR 2 anger att juridisk person som huvudregel skall följa 
IFRS, dock med vissa undantag som följer av ÅRL. Dessa regler 
ställer vissa krav på information och särskilda uppställningsformer, 
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vilka har beaktats. Därutöver har moderbolaget vissa balansposter 
för vilka särskilda redovisnings- och värderingsprinciper har 
tillämpats. 
Moderbolagets aktier i dotterbolag har värderats till det lägsta av 
anskaffningsvärde och bedömt verkligt värde, det senare beräknat 
genom kassaflödes- och/eller substansvärdering. 
Koncernbidrag som är att jämställa med utdelning redovisas som en 
utdelning, vilket innebär att erhållet koncernbidrag och dess 
aktuella skatteeffekt redovisas över resultaträkningen. 
Koncernbidrag som är att jämställda med aktieägartillskott 
redovisas, som investering i andelar i koncernföretag. 
Aktieägartillskott förs direkt mot eget kapital hos mottagaren och 
aktiveras i aktier och andelar hos givaren, i den mån nedskrivning ej 
erfordras.  

Not 3 Riskanalys och riskhantering 

3.1 Finansiella risker 

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika 
finansiella risker: likviditetsrisk, kreditrisk och marknadsrisk. 
Koncernens övergripande riskhanteringspolicy fokuserar på 
oförutsägbarheten på de finansiella marknaderna och eftersträvar 
att minimera potentiella ogynnsamma effekter på koncernens 
finansiella resultat. Riskhanteringen sköts av finansavdelningen 
enligt den Finans- och valutapolicy som fastställts av styrelsen.  

Likviditetsrisk 

Koncernens hantering av likviditetsrisk innebär att ha tillräckliga 
likvida medel och tillgänglig finansiering genom avtalade 
kreditmöjligheter, alternativt att söka ny extern finansiering via 
emission av aktier eller konvertibla skuldbrev.  Enligt den fastställda 
likviditetsplanen för 2015 finns det sannolikt ytterligare 
finansieringsbehov.   
Styrelsen följer aktivt koncernens utveckling. Mot bakgrund av den 
budget som är lagd för verksamhetsåret 2015, bedömer styrelses att 
koncernen vid behov kan anskaffa ytterligare finansiering. 
Löptid för kontraktsenliga betalningsåtagande relaterade till 
koncernens/modersbolagets finansiella skulder 

Koncernen 2014 < 3mån 3 mån–1 år 1-5 år >5 år Summa 

Leverantörsskulder 0,8 - - - 0,8 

Övriga skulder 4,0 - - - 4,0 

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

0,8 - - - 0,8 

Summa finansiella skulder 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6 

 

Moderbolaget 2014 < 3mån 3 mån–1 år 1-5 år >5 år Summa 

Leverantörsskulder 0,8 - - - 0,8 

Övriga skulder 4,0 - - - 4,0 

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

0,6 - - - 0,6 

Summa finansiella skulder 5,4 0,0 0,0 0,0 5,4 

 
 
 

Koncernen 2013 < 3mån 3 mån–1 år 1-5 år >5 år Summa 

Leverantörsskulder 0,2    0,2 

Övriga skulder 0,3    0,3 

Upplupna kostnader och      

förutbetalda intäkter 0,5 - - - 0,5 

Summa finansiella skulder 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

 
Moderbolaget 2013 < 3mån 3 mån–1 år 1-5 år >5 år Summa 

Leverantörsskulder 0,2    0,2 

Övriga skulder 0,3    0,3 

Upplupna kostnader och       

förutbetalda intäkter 0,5 - - - 0,5 

Summa finansiella skulder 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 
 

Kreditrisk 

Alla kundfordringar är förknippade med kreditrisk. Koncernen har 
ingen väsentlig koncentration av kreditrisker. Koncernen har 
fastställda principer för att säkra att försäljningen av produkter sker 
till kunder med lämplig betalningshistorik. 
Under 2014 har koncernens resultat belastats med kundförluster 
om totalt 0,0 (0,0) Mkr. 

Marknadsrisk: Valutarisk 

Koncernen har endast marginell exponering i utländsk valuta. 
Eventuella förändringar av valutakurser får endast små effekter på 
resultaträkningen genom omräkning av kundfordringar eller 
leverantörsskulder eller genom omräkning av kostnader eller 
intäkter.  

Marknadsrisk: Ränterisk 

Som räntebärande tillgångar innehar koncernen endast likvida 
medel. Koncernens huvudsakliga ränterisk uppstår genom 
långfristig upplåning. Total låneskuld uppgår till 0,0 (0,0) Mkr 2014-
12-31. 

3.2 Operativa risker 

Konjunktur- och konkurrensrisk 

Koncernen gynnas generellt av en stark konjunktur eftersom 
aktörerna då blir mer investeringsbenägna vilket skapar ökad 
efterfrågan. 
Oavsett konjunktur kan koncernen möta konkurrens i form av 
andra bolag med liknande produkter eller i form av andra 
teknikstandarder. Graden av konkurrens kan påverka både 
koncernens volymer och koncernens prissättning. 
 
Lagstiftning och politiska beslut 
TracTechnology verkar inom livsmedels- och säkerhetsbranscherna 
vilka traditionellt är ett politiskt känsligt område. Dessa marknader 
är underkastade en rad regelverk, och dessa kan komma att 
förändras på ett sätt som kan påverka koncernen både positivt och 
negativt. 
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Teknikrisk 

Det är styrelsens uppfattning att koncernens produkter håller hög 
kvalitet och att de teknikval som görs är de bästa som finns för 
handen. Likväl kan man notera att marknaden för RFID-teknik 
kännetecknas av en snabb teknisk utveckling och hård konkurrens. 
Om TracTechnology inte kan anpassa sin verksamhet och sina 
produkter till den tekniska utveckling som råder på marknaden 
finns det en risk att Bolaget förlorar konkurrenskraft, vilket skulle 
påverka Bolagets utvecklingsmöjligheter negativt. Även alternativa 
teknologier, inklusive sådana som ej är tekniskt optimala, kan göra 
koncernens produkter obsoleta. 

3.3 Bolagsspecifika risker 

Kort verksamhetshistorik 

Företaget TracTechnology har en kort verksamhetshistorik att falla 
tillbaka på. Styrelsen och ledningen har dock lång erfarenhet av att 
leda och driva både noterade och onoterade företag. 

Begränsade resurser och beroende av nyckelpersoner 

TracTechnology är ett litet företag med begränsade resurser vad 
gäller ledning, administration, personal och kapital. För 
genomförandet av strategin är det av vikt att dessa resurser 
disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Bolaget är också 
beroende av att kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner med 
erforderlig kunskap, erfarenhet och kreativitet.  
Det finns en risk att Bolaget misslyckas med att kanalisera resurserna 
och därmed drabbas av finansiella och operativa problem. 

Immateriella tillgångar 

Det finns inga garantier för att TracTechnology har oinskränkt rätt 
till uppgivna immateriella rättigheter, till exempel vad gäller till 
Bolagets patentregistreringar. Det kan därför inte uteslutas att det i 
framtiden kan uppstå tvister rörande dessa rättigheter. 

Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar för 

redovisningsändamål 

Styrelsen och koncernledningen gör uppskattningar och antaganden om 
framtiden. Dessa uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande 
och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive 
förväntningar på framtida händelser som kan anses rimliga under 
rådande omständigheter och med den kunskap som finns för handen. 
Uppskattningar för redovisningsändamål kommer, definitionsmässigt, 
sällan att motsvara det verkliga utfallet. För vissa poster, främst 
aktiverade utvecklingsutgifter och patent (se not 10), innebär dessa 
bakomliggande uppskattningar och antaganden en viss risk för 
justeringar i redovisade värden under kommande räkenskapsår. 
Uppskattningar och bedömningar avseende skattemässiga underskott 
har gjorts (se not 2.12). 
Under 2013 har bolagets tidigare styrelseordförande Stefan Sallerfors 
framställt krav på bolaget grundat på ett konsultavtal som ej tidigare 
varit känt för bolaget och som bolaget bedömer som ej giltigt.  Vidare har 
bolaget krävt återbetalning för utbetalningar som skett under tidigare år 
grundat på konsultavtal. Se vidare under not 21. 

Not 5 Koncerninterna intäkter och kostnader 

Under räkenskapsåret 2014 har moderbolaget debiterat det 
svenska dotterbolaget totalt 0,1 (0,1) Mkr i management fee 
avseende stöd inom koncernledning, marknadsföring, central 
ekonomi och annat. 

Försäljningen mellan dotterbolagen har under året uppgått till 0,0 
(0,0) Mkr, vilket har eliminerats i koncernens resultaträkning. 

Not 6 Ersättning till revisorerna 
 

Koncernen 2014 2013 

Ernst & Young 

Revisionsuppdrag 

 

0,3 

 

0,3 

Övriga tjänster 0,0                    0,1 

Summa 0,3 0,4 

   

   

   

Not 7 Personalkostnader 

7.1 Medelantalet anställda 

 

Koncernen 2014 2013 

Män 1 0 

Kvinnor 0 1 

Summa  1 1 
 
 

Moderbolaget 2014 2013 

Män 1 0 

Kvinnor 0 1 

Summa  1 1 
 
Samtliga anställda är stationerade i Sverige. 

7.2 Könsfördelning, antal anställda 2014 

 

Koncernen Män Kvinnor Totalt 

Moderbolagets styrelse  5 (4) 0 (0) 5 (4) 

Verkställande direktör och ledning 1 (0) 0 (1) 1 (1) 

Övriga anställda 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

Summa anställda 6 (4) 1 (1) 5 (5) 

7.3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

 

Koncernen 2014 2013 

Löner och andra ersättningar till   

  styrelse, VD 1,8 1,5 

  övr. anställda - - 

Pensionskostnader för   

  styrelse, VD 0,1 0,3 

  övr. anställda - - 

Sociala avgifter 0,4 0,5 
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Övr. personalkostnader 0,0 0,0 

Totalt 2,3 2,3 
 
 
 

Moderbolaget 2014 2013 

Löner och andra ersättningar till   

  styrelse, VD 1,8 1,5 

  övr. anställda - - 

Pensionskostnader för   

  styrelse, VD 0,1 0,3 

  övr. anställda - - 

Sociala avgifter 0,4 0,5 

Övr. personalkostnader 0,0 0,0 

Totalt 2,3 2,3 

7.4 Ersättningar till ledande befattningshavare 

 

2014 

Tkr 

Grundlö

n/ 

styrelse-

arvode 

Rörlig 

ersätt-

ning 

Övriga 

förmå-

ner 

Pensions-

kostnad 

Övriga 

ersätt-

ningar 

Total 

ersätt-

ning 

Styrelseordförande 
Börje Fors 

450 - - - 105 555 

 

Avgående VD Leyla 
Ekekrantz 

889 - - 107 -   996 

Styrelseledamot     
Niklas Åberg 

100 - - - - 100 

Styrelseledamot           
Thomas Dahlin 

100 - - - - 100 

Styrelseledamot      
Gunnar Eskilsson 

100 - - - - 100 

Styrelseledamot   
Magnus Karlsson 

38 - - - - 38 

Totalt 1677 - - 107 105 1889 

       

       

       

       
 

2013 

Tkr 

Grundlön/ 

styrelse-

arvode 

Rörlig 

ersätt- 

ning 

Övriga 

förmå-

ner 

Pensions-

kostnad 

Övriga 

ersätt-

ningar 

Total 

ersätt-

ning 

Styrelseordförande      
Börje Fors 

281 - - - 9 290 

VD Leyla Ekekrantz 838 - - 275 - 1113 

Styrelseledamot        
Niklas Åberg 

85 - - - - 85 

Styrelseledamot           
Thomas Dahlin 

62 - - - - 62 

Styrelseledamot  
Gunnar Eskilsson      

62 - - - - 62 

Avgående 
styrelseordförande 
Stefan Sallerfors 

67 - - - 1 68 

Avgående 
styrelseledamot 
Gerhard Huber 

23 - - - - 23 

Totalt 1418 - - 275 10 1703 

   

   

       
Styrelsens arvode och andra ersättningar 
Vid årsstämman den 15 maj 2014 beslutades att ett sammanlagt 
arvode om högst 450 tkr skall utgå till styrelseordföranden och till 
övriga styrelseledamöter 100 tkr vardera. Totalt har 788 (580) tkr 
utgått i styrelsearvoden under räkenskapsåret 2014, varav till 
styrelsens ordförande 450 (348) tkr.  
 
Verkställande direktören 
Till verkställande direktören Leyla Ekekrantz har under 
räkenskapsåret (tom maj) utgått grundlön om 350 tkr. Grundlönen 
uppgick till 70tkr per månad. Här utöver erhölls förmåner i form av 
avsatta pensionspremier motsvarade 30 procent av grundlön. 
Under uppsägningstiden motsvarande  sex (6) månader utgick 
avgångsvederlag motsvarande samma period. Totalt utbetald lön till 
Leyla Ekekrantz uppgick till 889 tkr. From maj-dec har Peter 
Åström och Stephan Pakh på konsultuppdrag innehaft VD-posten. 
Peter Åström för perioden maj-juni och Stephan Pakh för perioden 
juli-dec. Båda har fakturerat 250 tkr respektive 600 tkr för sina 
uppdragsperioder. 
 
 
Andra ledande befattningshavare 
Till andra ledande befattningshavare, har under året utbetalats 0 
(0) tkr i lön och 0 (0) tkr inbetalats avseende pensionsförsäkringar.  
 
Avgångsvederlag 
Utöver vad som angivits ovan har Bolaget inte slutit något avtal med 
medlem av Bolagets förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan som 
ger sådan medlem rätt till någon förmån efter det att uppdraget 
avslutats.  

Not 8 Skatt 

8.1 Betald skatt 

Koncernen betalar ingen inkomstskatt (effektiv skattesats 0 %) 
eftersom koncernen sedan tidigare år har underskottsavdrag och 
dessutom redovisar förlust för räkenskapsåret 2014. 
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8.2 Underskottsavdrag 

 

Koncernen 2014 2013 

Ingående underskottsavdrag 81,3 72,1 

Årets förändring 8,7 9,2 

Utgående underskottsavdrag 90,0 81,3 
 
 
 
 

Moderbolaget 2014 2013 

Ingående underskottsavdrag 69,2 59,9 

Årets förändring 8,4 9,2 

Utgående underskottsavdrag 77,6 69,2 
 
Vid årets ingång hade koncernen sammanlagda underskottsavdrag 
om 81,3 Mkr, till vilka årets avdragsgilla underskott, 8,7 Mkr, skall 
läggas, totalt 90,0 Mkr. Detta motsvarar en uppskjuten 
skattefordran om 19,8 Mkr. Ingen uppskjuten skattefordran har 
dock redovisats. Årets förändring, som avser räkenskapsåret 2014, 
kommer att deklareras under 2015 (Besk14), varför ovanstående 
beräkningar är preliminära. 

8.3 Uppskjuten skattefordran 

Uppskjutna skattefordringar 19,8 Mkr, redovisas ej för 
skattemässiga underskottsavdrag då det saknas övertygande bevis 
för att framtida överskott kommer finnas tillgängliga inom en 
överskådlig framtid. 

Not 9 Periodens resultat efter skatt från avvecklad 

verksamhet 

Under 2013 har 71 100 SEK redovisats som earnout från 
försäljningen av TracTechnology Solutions. 

Not 10 Immateriella anläggningstillgångar 

10.1 Specifikation av förändringar 

 

Koncernen 2014 2013 

Anskaffningsvärde, ingående 26,0 26,0 

Nyanskaffningar 0,8 0 

Anskaffningsvärde, utgående 26,8 26,0 

Ackum. avskrivningar, ingående -11,1 -9,4 

Årets avskrivningar -0,7 -1,7 

Ackum. avskrivningar, utgående -11,8 -11,1 

Ackum. nedskrivningar, ingående -10,3 -10,3 

Årets nedskrivningar - - 

Ackum. nedskrivningar, utgående -10,3 -10,3 

Bokfört värde 4,7 4,6 
 
 

Moderbolaget 2014 2013 

Anskaffningsvärde, ingående 7,2 7,2 

Nyanskaffningar 0,8 0 

Anskaffningsvärde, utgående 8,0 7,2 

Ackum. avskrivningar, ingående -4,5 -3,5 

Årets avskrivningar -0,4 -1,0 

Ackum. avskrivningar, utgående -4,9 -4,5 

Bokfört värde 3,1 2,7 
 
 
Beskrivning av immateriella tillgångarna  
Till grund för verksamheten ligger ett metodpatent som är giltigt 
till år 2022. Patentet säkrar upphovsrätten till metoden att spåra 
köttprodukter med elektronisk hjälp, dvs. att med trådlös 
överföring hålla reda på var köttprodukter och djur (nöt, svin och 
fågel) befinner sig i realtid. Detta patent är godkänt i EU, USA, 
Ryssland och Sverige. 
Patentet förvärvades år 2002 från bolagets grundare och 
huvudägare Haakan B. Anderson Guldkula. Enligt 
överenskommelsen skall en royalty om 1,5 procent av 
försäljningen av MeatTrac-systemet årligen utbetalas, dock minst 
USD 75 000 från och med 2006, till Glenville Consultants Ltd, ägt av 
Haakan B. Anderson Guldkula. 
Avtalet kan under vissa förhållanden, exempelvis om Moderbolaget 
försätts i konkurs, träder i likvidation eller kan antas ha kommit på 
obestånd, sägas upp i förtid varvid patentet återgår till Haakan B. 
Anderson Guldkula. 
Löpande har koncernen utvecklat system och tillämpningar i 
anslutning till patentet och övriga RFID-applikationer. Utgifter för 
detta har aktiverats och redovisas som balanserade 
utvecklingsutgifter. 
I november 2010 överfördes det amerikanska patentet till 
TracTechnology Inc.. 
 
Immateriella tillgångar 
Det finns inga garantier för att TracTechnology har oinskränkt rätt 
till uppgivna immateriella rättigheter, till exempel vad gäller till 
Bolagets patentregistreringar. Det kan därför inte uteslutas att det i 
framtiden kan uppstå tvister rörande dessa rättigheter. 
 
Prövning av nedskrivningsbehov 
De redovisade värdena för immateriella tillgångar har prövats och 
bedömts understiga återvinningsvärdet och inget 
nedskrivningsbehov har identifierats.  
 
10.2 Specifikation av koncernens immateriella 

anläggningstillgångar  
 
MeatTrac    
Belopp i Mkr Patent 

Utveckling 
MeatTrac Summa 

Bokfört värde per 2011-12-31 4,0 4,0 8,0 
2012 års avskrivningar -0,5 -1,2 -1,7 
Bokfört värde per 2012-12-31 3,5 2,8 6,3 
2013 års avskrivningar -0,5 -1,2 -1,7 
Bokfört värde per 2013-12-31 3,0 1,6 4,6 
Aktivering 2014  0,7 0,8 
2014 års avskrivning -0,3 -0,3 -0,7 
Bokfört värde per 2014-12-31 2,7 2,0 4,7 
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Not 11 Materiella anläggningstillgångar 

11.1 Förändring av materiella anläggningstillgångar 

Koncernen 2014 2013 

Anskaffningsvärde, ingående 0,3 0,3 

Årets förvärv 0,0 0,0 

Anskaffningsvärde, utgående 0,3 0,3 

Ackum. avskrivningar, ingående -0,3 -0,3 

Årets avskrivningar 0,0 0,0 

Ackum. avskrivningar, utgående -0,3 -0,3 

Bokfört värde 0,0 0,0 
 

Moderbolaget 2014 2013 

Anskaffningsvärde, ingående 0,1 0,1 

Årets förvärv 0,0 0,0 

Anskaffningsvärde, utgående 0,1 0,1 

Ackum. avskrivningar, ingående -0,1 -0,1 

Årets avskrivningar 0,0 0,0 

Ackum. avskrivningar, utgående -0,1 -0,1 

Bokfört värde 0,0 0,0 

 

11.2 Leasingavtal mm. 

Koncernens bolag har hyresavtal avseende lokaler med en 
uppsägningstid om 3 månader med en sammanlagd årlig kostnad av 
0,4 Mkr per år. Under 2014  uppgick kostnaden till 0,4 Mkr. 

Not 12 Aktieinnehav 

12.1 Resultat från andelar i koncernföretag/intresseföretag 

Till dotterbolaget TracTechnology Development AB har 
moderbolaget under året lämnat aktieägartillskott om 0 (0,8) Mkr 
och till TracTechnology Inc. har det lämnats aktieägartillskott om 
0(0,4) Mkr. Nedskrivning med 0(0,8) Mkr resp 0 (0,4) Mkr har skett 
efter prövning av värde vilket belastat resultatet i moderbolaget.  
 Se vidare kommentar under 12.2. 

12.2 Beskrivning av andelar i koncernföretag/intresseföretag 

 

Moderbolaget 2014 2013 
TracTechnology Development   
Anskaffningsvärde, ingående 8,3 7,5 
Årets aktieägartillskott - 0,8 
Anskaffningsvärde, utgående 8,3 8,3 
Ackum. nedskrivningar, ingående -8,0 -7,2 
Årets nedskrivning - -0,8 
Ackum. nedskrivningar, utgående -8,0 -8,0 
Bokfört värde 0,3 0,3 
   
 
   

 
 
TracTechnology Inc 
Anskaffningsvärde, ingående 0,4 0 
Årets aktieägartillskott - 0,4 
Anskaffningsvärde, utgående 0,4 0,4 
Ackum. nedskrivningar, ingående -0,4 0 
Årets nedskrivning - -0,4 
Ackum. nedskrivningar, utgående -0,4 -0,4 
Bokfört värde 0 0 
   
TracLight   
Anskaffningsvärde, ingående 0,1 - 
Årets anskaffning - 0,1 
Anskaffningsvärde, utgående 0,1 0,1 
Ackum. nedskrivningar, ingående 0,0 0,0 
Årets nedskrivning 0,0 0,0 
Ackum. nedskrivningar, utgående 0,0 0,0 
Bokfört värde 0,1 0,1 
Summa 0,4 0,4 
 
 
Tractechnology Development AB (tidigare MeatTrac AB), org nr 
556639-6130. Bolaget har sitt säte i Stockholms kommun. 
Moderbolagets röst- och kapitalandel är 100 %. Bolagets eget 
kapital per 2014-12-31 uppgår till 0,1 Mkr.  
TracLight AB org.nr. 556945-1692. Bolaget har sitt säte i 
Stockholms kommun. Moderbolagets röst- och kapitalandel är 
100%. Bolagets eget kapital per 2014-12-31 uppgår till 0,1 Mkr. 
Bolaget är vilande. 
TracTechnology Inc., org.nr. 332345-5802. Bolaget har sitt säte i 
Delaware, Kalifornien, USA. TracTechnology ABs röst- och 
kapitalandel är 50 %. Bolagets eget kapital per 2014-12-31 
uppgår till 0,0 Mkr. 
Moderbolaget har ej ingått borgensförbindelser till förmån för 
dotterbolag. 

12.3 Aktier i andra bolag 

Avser 20 aktier i RFID-Systems AB, 556446-0094, motsvarande 2 % 
av röster och kapital. Innehavet har ej upptagits i RFID-Systems 
aktiebok, således är dessa aktier borttagna som tillgångar. 

Not 13 Kundfordringar 

13.1 Kundförluster 

 

Koncernen 2014 2013 

Kundfordringar 0,1 0,1 

Avgår reserv för osäkra fordringar -0,1 -0,1 

Summa 0,0 0,0 
 
Redovisade förluster avseende kundfordringar uppgick under året 
till 0,1 (0,1) Mkr.  

13.2 Åldersanalys av kundfordringar 

 

Koncernen 2014 2013 
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Ej förfallna 0,0 0,0 

Förfallna, mindre än 3 månader 0,0 0,0 

Förfallna, mer än 3 månader 0,1 0,1 

Summa 0,1 0,1 

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 

Koncernen 2014 2013 

Förutbetalda hyror 0,1 0,1 

Övriga poster 0,7 0,1 

Summa 0,8 0,2 
 
 
 

Moderbolaget 2014 2013 

Förutbetalda hyror 0,1 0,1 

Övriga poster 0,7 0,1 

Summa 0,8 0,2 

Not 15 Likvida medel 

Koncernen 2014 2013 

Banktillgodohavanden 2,5 3,8 
 

Moderbolaget 2014 2013 

Banktillgodohavanden 2,4 3,6 

Not 16 Eget kapital 

16.1 Moderbolagets aktiekapital 

TracTechnology AB (publ) hade per 2014-12-31 totalt 59 624 305 
aktier, varav 855 880 A-aktier med ett röstvärde om 10 och 
58 768 425 B-aktier med ett röstvärde om 1. Aktiekapitalet uppgick 
vid årets slut till 4 173 701,35 kronor fördelat på 59 624 305 aktier 
med ett kvotvärde om 0,07 kronor.  

16.2 Aktiekapitalets utveckling   

 
År Händelse Förändring 

antal 
aktier 

Antal  
aktier 

Kvot-
värde,  

Kr 

Aktie-
kapital,  

Kr 
2002 Bolaget bildas 1 000 1 000 100,0 100 000 
2002 Nyemissioner (2) 

och split 239 686 246 686 0,50 120 343 
2003 Nyemissioner (2) 390 810 631 496 0,50 315 748 
2004 Nyemissioner (2) 42 552 674 048 0,50 337 024 
2005 Nyemissioner (3) 119 318 793 366 0,50 396 683 
2005 Fondemission - 793 366 0,70 555 356 
2005 Split 7 140 294 7 933 660 0,07 555 356 
2006 Nyemission 1 289 000 9 223 660 0,07 645 586 
2006 Nyemission 993 500 10 216 160 0,07 715 131 
2007 Apportemission 1 340 000 11 556 160 0,07 808 931 
2007 Nyemission 9 244 928 20 801 088 0,07 1 456 076 
2008 Nyemission 2 035 250 22 836 338 0,07 1 598 544 
2008 Nyemission 1 131 222 23 967 560 0,07 1 677 729 
2009 Nyemission 1 131 221 25 098 781 0,07 1 756 915 
2009 Nyemission 500 000 25 598 781 0,07 1 791 915 
2009 Nyemission 714 825 26 313 066 0,07 1 841 915 
2009 Nyemission 1 600 000 27 913 066 0,07 1 953 915 
2009 Nyemission 1 984 127 29 897 193 0,07 2 092 804 
2009 Nyemission 1 000 000 30 897 193 0,07 2 162 804 
2010 Nyemission 2 258 068 33 155 258 0,07 2 320 869 
2010 Nyemission 1 000 000 34 155 258 0,07 2 390 869 

2010 Nyemission 1 777 779 35 933 037 0,07 2 513 313 
2010 Nyemission 769 232 36 702 269 0,07 2 569 159 
2011 Nyemission 1 000 000 37 702 269 0,07 2 639 159 
2011 Nyemission 806 130 38 508 399 0,07 2 695 588 
2012 Nyemission 2 588 236 41 096 635 0,07 2 876 764 
2012  Nyemission 300 000 41 396 635 0,07 2 897 764 
2013 Nyemission 2 200 000 43 596 635 0,07 3 051 764 
2013  Nyemission 1 176 470 44 773 105 0,07 3 134 117 
2013  Nyemission 4 819 407 49 592 512 0,07 3 471 456 
2013  Nyemission 5 561 804 55 154 316 0,07 3 860 802 
2013  Utbyte 

konvertibler 1 000 000 56 154 316 0,07 3 930 802 
2013 Utbyte 

konvertibler 1 000 000 57 154 316 0,07 4 000 802 
2014 Nyemission 142 850 57 297 166 0,07 4 010 801 
2014  Nyemission 1 475 939 58 773 105 0,07 4 114 117 
2014 Nyemission 851 200 59 624 305 0,07 4 173 701 
      

16.3 Resultat per aktie, genomsnittligt antal aktier samt 

utspädning  

Resultat per aktie beräknas genom det resultat som är hänförligt till 
moderföretagets aktieägare genom ett vägt genomsnittligt antal 
utestående stamaktier under perioden 

 

Not 17 Räntebärande skulder 

17.1 Specifikation av räntebärande lån 

Koncernen 2014 2013 

Kortfristiga lån 0,0 0,0 

Summa 0,0 0,0 

Totalt 0,0 0,0 
 

Moderbolaget 2014 2013 

Kortfristiga lån 0,0 0,0 

Koncernlån 0,0 0,0 

Summa 0,0 0,0 

Totalt 0,0 0,0 
 
Lån finns mellan koncernbolag. 
Lånens verkliga värde överensstämmer approximativt med de 
bokförda värdena. 

17.2 Löptider för räntebärande lån 

Koncernen 2014 2013 

Förfall - - 

  senare än 5 år - - 

  mellan 1-5 år - - 

  inom 1 år 0,0 0,0 

Totalt 0,0 0,0 
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17.3 Förändring av räntebärande lån 

Koncernen 2014 2013 

Ingående balans 0,0 1,0 

Upptagna lån 0,0 2,0 

Amorteringar - -0,4 

Konvertering - -2,0 

Kvittning - -0,6 

Utgående balans 0,0 0,0 
 

 

17.4 Finansiella kostnader 

Koncernen 2014 2013 

Räntekostnader   

  Övriga lån -0,0 -0,3 

  Övriga finans. kostn. -0,0 -0,1 

Summa -0,0 -0,4 
 
 

Moderbolaget 2014 2013 

Räntekostnader   

  Övriga lån -0,0 -0,3 

  Övriga finans. kostn. -0,0 -0,1 

Summa -0,0 -0,4 
 

17.5 Lån från kreditinstitut 

Koncernen har inga nuvarande lån från kreditinstitut. 

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 

Koncernen 2014 2013 

Lönerelaterade poster 0,2 0,2 

Övriga poster 0,6 0,3 

Summa 0,8 0,5 
 
 

Moderbolaget 2014 2013 

Lönerelaterade poster 0,2 0,2 

Övriga poster 0,4 0,3 

Summa 0,6 0,5 

Not 19 Tilläggsupplysningar kassaflödesanalys 

19.1 Definition av likvida medel 

Som likvida medel i kassaflödesanalysen ingår kassa och 
bankmedel, se vidare not 15. 

19.2 Skatter 

Inga inkomstskatter har resultatförts eller betalats. 

19.3 Räntor 

Resultatförda räntor på 0,0 (0,3) Mkr har betalats under perioden. 

 

Not 20 Poster inom linjen 

20.1 Företagsinteckningar ställda som säkerhet för lån 

Koncernen 2014 2013 

SHB 7,3 7,3 
Summa 7,3 7,3 
 

Moderbolaget 2014 2013 

SHB 7,3 7,3 
Summa 7,3 7,3 

 

Not 21 Upplysningar om närstående 

21.1 Åtaganden till uppfinnaren 

Till grund för verksamheten ligger ett metodpatent som är giltigt till 
år 2022. Patentet förvärvades år 2002 från bolagets grundare och 
dåvarande huvudägare Haakan B. Anderson Guldkula. Avtalet kan 
under vissa förhållanden, exempelvis om Moderbolaget försätts i 
konkurs, träder i likvidation eller kan antas ha kommit på obestånd, 
sägas upp i förtid, varvid patentet återgår till Haakan B. Anderson 
Guldkula. Under året har överenskommelse träffats med Haakan B 
Guldkula innebärande att denne tar över 50 % av US-marknaden 
och arbetar för försäljning av patentet /produkter ur patentet där. 
Vidare har denne fått rätten att å bolagets vägnar bearbeta den 
ryska marknaden och har där en provision om 20 % på intäkter som 
emanerar från sådan försäljning. Haakan B Guldkula har i samma 
överenskommelse eftergivit tidigare rätt att godkänna försäljning av 
produkter/tjänster ur patentet på övrig marknad. 
Enligt överenskommelsen reglerar parterna samtliga tidigare 
ekonomiska krav och motkrav samt utfäster bolaget en royalty till 
Haakan B Andersson Guldkula om 1,5 procent (tidigare 0,75 %) av 
försäljningen av MeatTrac-systemet årligen, dock kvarstår den 
tidigare garanterade ersättning om minst USD 75 000 per år, vilket 
belopp skall erläggas till Glenville Consultants Ltd, ägt av Haakan B. 
Anderson Guldkula. 
Under året har, enligt avtal, 0,3 (1,6) Mkr utbetalats i 
konsultarvoden till Haakan B. Anderson Guldkula samt 0,4 (0,5) 
Mkr, motsvarande USD 56 250 (USD 75 000), utbetalats till Glenville 
Consultants Ltd. Per bokslutsdagen hade Moderbolaget och 
koncernen skulder till Haakan B. Anderson Guldkula och Glenville 
Consultants sammanlagt uppgående till 0,9 (0,1) Mkr. 
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21.2 Upplysningar om övriga närstående 
Under 2013 har tidigare styrelseordförande Stefan Sallerfors 
framställt krav mot det amerikanska dotterbolaget TracTechnology 
Inc. avseende konsultarvode för arbete som skall ha utförts i det 
amerikanska dotterbolaget. Kravet avser perioden 2011-2013 och 
grundar sig i ett Konsultavtal som ej tidigare varit känt för bolaget. 
Kravet har ej redovisats i tidigare årsredovisningar och har ej 
meddelats till moderbolaget eller till bolagets revisorer. Styrelsen 
har tillbakavisat Stefan Sallerfors krav. Vidare har bolaget krävt att 
utbetalningar om USD 60 000 (385 721 SEK) som utbetalats på 
felaktiga grunder baserat på ovan Konsultavtal återbetalas till 
bolaget. 
I separata noter finns upplysningar om ersättningar till styrelse, VD 
och ledande befattningshavare (not 7), koncerninterna intäkter och 
kostnader (not 5) samt ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
för koncernföretag (not 20). 

Not 22 Avsättningar 

 

Koncernen 2014 2013 

Redovisat värde vid periodens ingång 0,0 0,0 

Årets avsättningar 0,7 0,0 

Redovisat värde vid periodens utgång 0,7 0,0 

   
 
 
 

 
 

 

Moderbolaget 2014 2013 

Redovisat värde vid periodens ingång 0,0 0,0 

Årets avsättningar 0,7 0,0 

Redovisat värde vid periodens utgång 0,7 0,0 

   
Avsättningen avser eventuell framtida ersättning till Haakan B. Anderson 
Guldkula om 0,7 Msek vid en framtida emission om minst 5 Msek. 

 

Not 23 Händelser efter balansdagen 

Under mars 2015 skedde utbyte av konvertibler om totalt 4,0 Mkr i 
syfte att stärka bolagets finansiella ställning.  
Resultat- och balansräkningarnas fastställande kommer att 
behandlas på årsstämman den 16 juni 2015. 
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Revisionsberättelse 
Till årsstämman i TracTechnology AB (publ), org.nr 556623-1030 
 
Rapport om årsredovisningen och 
koncernredovisningen 
 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för TracTechnology AB 
(publ), för år 2014. 
 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen 
och koncernredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och koncernredovisning som ger en rättvisande 
bild enligt International Financial Reporting Standards, såsom de 
antagits av EU, och årsredovisningslagen, och för den interna kontroll 
som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. 
 
Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen 
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 och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis 
om belopp och annan information i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland 
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, 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 och koncernredovisningen 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 och 
koncernredovisningen. 
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 moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2014 
och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året 
enligt International Financial Reporting Standards, såsom de antagits av 

EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och koncernen. 
 
Upplysning av särskild betydelse 
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten 
på förvaltningsberättelsen under rubriken fortsatt drift 
gällande bolagets behov av framtida kapital. 
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har 
vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för TracTechnology AB (publ), för år 2014. 
 
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 [styrelsens 
motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att 
kunna bedöma]1 om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 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 behandlar förlusten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Stockholm den 1 juni 2015 
 
Ernst & Young AB 
 
 
 
Per Hedström 
Auktoriserad revisor 

 

 


