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Styrelsen och verkställande direktören för SwitchCore AB (publ), organisationsnummer 556541-8869, får
härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning avseende räkenskapsåret 2014-01-01–2014-12-31.
SwitchCore är ett publikt bolag som är noterat på Aktietorget i Stockholm. Bolaget har sitt säte i
Stockholm.
Året i korthet
• Koncernens resultat efter finansiella poster för perioden uppgår till -1,0 MSEK (-11,8). Resultat efter skatt
uppgår till –1,0 MSEK (-11,8).
• Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgår vid periodens slut till 59,3 MSEK (58,1).
• Det egna kapitalet uppgår per den 31 december 2014 till 59,2 MSEK (60,2) vilket motsvarar 1,59 SEK/aktie
(1,62).
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamheten
SwitchCores verksamhet är inriktad på att realisera värdet av koncernens uppskjutna skattefordran om ca 220
MSEK, dessa fordringar är inte redovisade i balansräkningen.
Bolaget eftersträvar att förvärva en eller flera lönsamma verksamheter som möjliggör att bolagets uppskjutna
skattefordran på lång sikt kan realiseras. Bolaget söker efter välskötta bolag med en vinstnivå från cirka 25
MSEK och uppåt. För att finansiera ett större förvärv räknar vi med att använda vår kassa samt viss upplåning;
men också nyemission kan bli aktuellt. Därigenom kan vi ta oss an ett större förvärv än vad vår aktuella
finansiering tillåter.
Bolagets kapital förvaltas med begränsat risktagande. SwitchCore lämnar inga prognoser och har inte fastställt
några finansiella mål.
Händelser under året
Bolaget har under året identifierat och undersökt ett antal möjliga förvärvsobjekt. Tre av dessa har varit
vinstgivande, välskötta bolag inom olika verksamhetsområden. Vidare har bolaget förhandlat med två större
fastighetsbolag om förvärv vilket resulterade i lämnat bud på ett av bolagen. Tyvärr lyckades vi inte komma till
avslut.
Vid årets ingång bestod bolagets kapital till större delen av obligationer med hög risk. Den nuvarande styrelsen
har beslutat att bolagets kapital skall förvaltas med begränsad risk. Därför har flertalet investeringar avyttrats
under året. Kvarvarande innehav har inte kunnat avyttras till rimliga priser.
Händelser efter årets utgång
Under kvartal 1 2015 har Dannemora Mineral samt Dannemora Magnetit begärts i konkurs. Då värdet är mycket
osäkert skrevs under kvartalet innehavet i Dannemora Magnetit ner till 0 kr. Innehavet i Dannemora Mineral är
redan tidigare värderat till 0 kr. Norwegian Energy rekonstruerades under kvartalet och effekten blev att vi fick
drygt 91 000 fler obligationer. Under kvartalet såldes även hälften av innehavet i Tradedoubler AB 6,75 %.
Kommentarer till de ekonomiska rapporterna avseende koncernen
• Resultat efter finansiella poster för tolvmånadersperioden januari-december 2014 blev -1,0 MSEK (-11,8).
• Resultat efter skatt uppgick till -1,0 MSEK (-11,8).
• Resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (-0,32).
• Det egna kapitalet uppgick per den 31 december 2014 till 59,2 MSEK (60,2) och eget kapital/aktie till 1,59
SEK (1,62).
• Kassaflödet för den löpande verksamheten under perioden uppgick till +1,6 MSEK (-1,2). Periodens
kassaflöde uppgick till 33 MSEK (-20,5). Observera härvid att koncernens placeringar inte räknas som
likvida medel enligt IFRS.
• Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick vid periodens slut till 59,3 MSEK (58,1).
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Aktier och andelar
Aktiekapitalet uppgår till 37 164 011,76 SEK.
Aktiekapitalet fördelas på 6 194 002 aktier av serie A samt 30 970 010 aktier av serie B. Kvotvärdet för aktierna
uppgår till 1,00 SEK.
Aktier av serie A har ISIN-kod: SE0003210590 och kortnamnet SCOR-A, aktier av serie B har kortnamn SCORB och ISIN-kod: SE0003172089. A-aktier har en rösträtt per aktie och B-aktier har 1/10 dels rösträtt och ger i
allt övrigt samma rättigheter i bolaget. Antalet aktieägare i bolaget per bokslutsdatum uppgår till 12 478.
I SwitchCore finns inga utestående konvertibler eller teckningsoptioner. SwitchCores aktie handlas under
kortnamnet SCOR-A respektive SCOR-B på AktieTorget.
I bolagsordningen förekommer inga bestämmelser avseende tillsättning och entledigande av styrelseledamöter,
ändring av bolagsordningen eller begränsningar av aktiers överlåtbarhet.
Insynspersoners aktieinnehav
Stein Grimsvik, styrelseordförande, äger 321 726 (321 726) B-aktier
Håkan Blomdahl styrelseledamot, äger (genom Capital Cube AB) 614 825 (614 825) A-aktier och 3 154 880
(3 154 880) B-aktier.
Susanna Bervå, VD och styrelseledamot, äger inga aktier i bolaget.
Åsa Dahlgren, huvudansvarig revisor, Baker Tilly, äger inga aktier i bolaget.
Moderbolaget
• Moderbolagets resultat efter finansnetto uppgick till -1,0 MSEK (-11,8).
• Moderbolagets eget kapital per den 31 december 2014 uppgick till 58,0 MSEK (59,0).
Organisation och personal
SwitchCore koncernen består av moderbolaget SwitchCore AB (publ), samt dotterbolagen SwitchCore Options
AB, SwitchCore Intellectual Property AB, Eroc Technology AB, SwitchCore Taiwan AB och SwitchCore i
Stockholm AB.
Koncernen har inga anställda.
Styrelsen består av Stein Grimsvik (ordförande), Håkan Blomdahl (styrelseledamot) samt Susanna Bervå
(styrelseledamot och VD).
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
SwitchCore har ingått ett servicekontraktsavtal med Subeon AB som omfattar arbetet som VD. Som VD har
utsetts Susanna Bervå. För mer information om gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare,
se not 6.
Bolagsstyrning
Bolagsstyrningen i SwitchCore följer aktiebolagslagens regler. SwitchCore omfattas inte av någon skyldighet att
tillämpa bolagsstyrningskoden och har valt att inte tillämpa den på frivillig basis.
Tvister
Inga tvister finns vid räkenskapsårets utgång.

Transaktioner med närstående
Som nämnts ovan har har SwitchCore ingått ett avtal om servicekontrakt med Subeon AB som omfattar arbetet
som VD och som VD har utsetts Susanna Bervå. För information om ersättning, se not 6.
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Förväntad framtida utveckling
Efter företrädesemissionen som genomfördes under räkenskapsåret 2010 eftersträvar bolaget investeringar i
lönsamma bolag samt i räntebärande tillgångar. SwitchCore får agera långsiktigt men också opportunistiskt så att
de möjligheter som marknaden erbjuder utnyttjas. SwitchCore kan också tänka sig att arbeta tillsammans med
andra för gemensamma investeringar i lönsamma affärer. SwitchCore har skattemässiga underskott på cirka en
miljard kronor och därmed är den uppskjutna skattefordran värd ca 220 miljoner kronor, vilken inte är redovisad
i bolagets balansräkning.
Bolaget har som långsiktigt finansiellt mål att utnyttja denna skattefordran och därigenom berika aktieägarna.
Risk- och känslighetsanalys
Med hänvisning till att SwitchCore har avyttrat hela den operativa verksamheten till eSilicon Corporation 2007
har det bedömts att genomförande av en fullständig risk- och känslighetsanalys inte är nödvändig. Så vitt kan
bedömas är de enda kvarstående riskerna i verksamheten förknippade med möjligheten att köpa, starta, eller gå
samman med en vinstgenererande verksamhet för att kunna utnyttja underskottsavdragen samt den risk som kan
finnas i de företagsobligationer som bolaget valt för att förränta sina likvida medel.
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att den balanserade förlusten (SEK)
Balanserad vinst

Överkursfond vid nyemission
Årets förlust

-5 649 554

16 227 278

-1 000 125

Kronor 20 876 707
Styrelsen föreslår att årets förlust avräknas mot överkursfonden.

Fotnot: Siffror inom parantes visar motsvarande siffror för samma period förra året; justerat för omvänd split
1:100 när så är tillämpligt. Beträffande koncernens och moderbolagets ställning i övrigt hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar.
För ytterligare information om SwitchCore besök www.aktietorget.se under bolagsfliken SwitchCore.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
Januari - December

Not

2014

2013

Intäkter

0

0

Övriga intäkter

0
0

0
0

(Tkr)
17

Rörelsens kostnader:
Övriga externa kostnader

5

-1 114

-1 033

Personalkostnader

6

-339
-1 453

-113
-1 146

-1 453

-1 146

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster:
Resultat från finansiella instrument värderade till verkligt värde via
resultaträkningen

7

-91

-10 948

Finansiella intäkter

8

554

335

Finansiella kostnader

9
463

-4
-10 617

-990

-11 763

0

0

-990

-11 763

Årets resultat

-990

-11 763

Summa totalresultat för året

-990

-11 763

Före utspädning

-0,03

-0,32

Efter utspädning

-0,03

-0,32

Resultat efter finansiella poster
Inkomstskatt
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ÅRETS RESULTAT

Koncernens rapport över totalresultat (Tkr)

Resultat per aktie
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KONCERNENS BALANSRÄKNING

Not

(Tkr)
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Finansiella instrument värderade till verkligt värde via
resultaträkningen
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

13
12

SUMMA TILLGÅNGAR

2014-12-31

2013-12-31

61
103
53

61
1 233
940

3 756
55 524
59 497

36 053
22 092
60 379

59 497

60 379

37 164
145 799
-123 757
59 206

37 164
145 799
-122 767
60 196

25
3
263
291

55
128
183

59 497

60 379

3 861

58 101

Inga

Inga

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital (37 164 012 aktier)
Övrigt tillskjutet kapital
Balanserad vinst eller förlust
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

14

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter

15

Eventualförpliktelser
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
Januari - December
(Tkr)
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Erhållna utdelningar och premier
Erhållen ränta
Betald ränta
Betald skatt

Not

2014

2013

-1 453
544
428
0
0

-1 146
745
2 474
-4
0

-481

2 069

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder

2 017
108

-1 084
-2 169

Kassaflöde från den löpande verksamheten

1 644

-1 184

Investeringsverksamheten
Inköp av finansiella instrument
Försäljning av finansiella instrument

-4 056
35 737

-32 679
13 328

Kassaflöde från investeringsverksamheten

31 681

-19 351

0

0

PERIODENS KASSAFLÖDE

33 325

-20 535

Likvida medel vid periodens början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

22 092
107
55 524

42 512
115
22 092

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital (Tkr)

Ingående balans per 2013-01-01

Hänförligt till moderföretagets aktieägare
Övrigt
tillskjutet Balanserad
AktieSumma eget
kapital
vinst
kapital
kapital
37 164
145 799
-111 004
71 959

Årets resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat
Summa transaktioner med aktieägare,
redovisade direkt i eget kapital

-11 763

-11 763

0

0

-11 763

-11 763

0

0

0

0

Utgående balans per 2013-12-31

37 164

145 799

-122 767

60 196

Ingående balans per 2014-01-01

37 164

145 799

-122 767

60 196

Årets resultat

-990

-990

Summa totalresultat

-990

-990

Summa transaktioner med aktieägare,
redovisade direkt i eget kapital
Utgående balans per 2014-12-31

0

0

0

0

37 164

145 799

-123 757

59 206
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING

Not

Januari - December
(Tkr)
17

2014

2013

Nettoomsättning

0

0

Övriga rörelseintäkter

0
0

0
0

Rörelsens kostnader:
Övriga externa kostnader

5

-1 114

-1 033

Personalkostnader

6

-339
-1 453

-113
-1 146

-1 453

-1 146

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster:
Resultat från övriga värdepapper som är omsättningstillgångar

7

-91

-10 948

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

8

544

335

Räntekostnader och liknande resultatposter

9
453

-4
-10 617

-1 000

-11 763

0

0

-1 000

-11 763

Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
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ÅRETS RESULTAT
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Not

(Tkr)

2014-12-31

2013-12-31

3 561
3 561

3 561
3 561

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa anläggningstillgångar

16

Omsättningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag

23 571

Skattefordringar
Övriga fordringar

61
103

61
1 232

13

53

940

12

3 756

36 053

Likvida medel
Summa omsättningstillgångar

30 514
58 058

22 092
60 378

SUMMA TILLGÅNGAR

61 619

63 939

37 164

37 164

16 227

27 990

5 650

5 650

-1 000
58 041

-11 763
59 041

25

55

3 290

4 718

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Finansiella instrument värderade till verkligt värde via
resultaträkningen

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (37 164 012 aktier)
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
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SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

-

-

263
3 578

125
4 898

61 619

63 939

3 861

58 101

Inga

Inga

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter

15

Eventualförpliktelser
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MODERBOLAGETS KASSAFLÖDESANALYS

Not

(Tkr)

2014

2013

-1 453

-1 146

Erhållna utdelningar och premier

544

745

Erhållen ränta

418

2 474

Betald ränta

0

-4

Betald skatt

0

0

-491

2 069

Förändring av kortfristiga fordringar

-21 555

-1 083

Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 320
-23 366

-2 169
-1 183

Inköp av finansiella instrument

-4 056

-32 679

Försäljning av finansiella instrument
Kassaflöde från investeringsverksamheten

35 737
31 681

13 328
-19 351

0

0

8 315

-20 534

Likvida medel vid periodens början

22 092

42 512

Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid periodens slut

107
30 514

115
22 092

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Investeringsverksamheten

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
PERIODENS KASSAFLÖDE
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital (Tkr)

Ingående balans per 2013-01-01

Aktiekapital
37 164

Överkursfond
27 990

Årets resultat
Övrigt totalresultat

Balanserat
resultat inkl
årets resultat
5 650

Summa eget
kapital
70 804

-11 763

-11 763

0

0

Summa totalresultat

0

0

-11 763

-11 763

Summa transaktioner med aktieägare,
redovisade direkt i eget kapital

0

0

0

0

Utgående balans per 2013-12-31

37 164

27 990

-6 113

59 041

Ingående balans per 2014-01-01

37 164

27 990

-6 113

59 041

-11 763

11 763

0

-1 000

-1 000

0

0

Totalresultat
Disposition av föregående års resultat
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat

0

-11 763

10 763

-1 000

Transaktioner med aktieägare

0

0

0

0

Summa transaktioner med aktieägare,
redovisade direkt i eget kapital

0

0

0

0

37 164

16 227

4 650

58 041

Utgående balans per 2014-12-31
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NOTER
NOT 1 Allmän information
SwitchCore AB (publ) (Moderföretaget, org nr 556541-8869) och dess dotterföretag (sammantaget Koncernen)
förvaltar en värdepappersportfölj och eftersträvar att förvärva en eller flera lönsamma verksamheter. Utöver
värdepappersförvaltningen bedriver koncernen ingen rörelse.
Moderföretaget är ett publikt aktiebolag registrerat i Sverige med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är
Box 3160, 103 63 Stockholm. Moderbolagets aktie är noterad på AktieTorget.
Denna koncernredovisning har godkänts för offentliggörande av styrelsen den 6 maj 2015 och kommer att
föreläggas årsstämman den 27 maj 2015 för fastställande.

NOT 2 Redovisningsprinciper
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa
principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade år, om inte annat anges.
Grund för rapporternas upprättande
Årsredovisningen för koncernen är upprättad enligt Årsredovisningslagen, International Financial Reporting
Standards (IFRS) inklusive IFRIC och SIC såsom de antagits av EG-kommissionen för tillämpning inom EU samt
Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 (Kompletterande redovisningsregler för koncerner).
Årsredovisningen för moderföretaget är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 2 (Redovisning för juridiska personer). Den har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden
förutom vad beträffar omvärdering av finansiella tillgångar som värderas till verkligt värde via resultaträkningen.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av viktiga uppskattningar för
redovisningsändamål och att ledningen gör vissa bedömningar vid tillämpningen av koncernens
redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana
områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4.
Nya och ändrade standarder som tillämpas av koncernen
Från och med 1 januari 2014 tillämpar koncernen följande nyheter eller tillägg i IFRS.
IFRS 10 ”Koncernredovisning” bygger på redan existerande principer då den identifierar kontroll som den
avgörande faktorn för att fastställa om ett företag ska inkluderas i koncernredovisningen. Standarden ger ytterligare
vägledning för att bistå vid fastställandet av kontroll när detta är svårt att bedöma.
IFRS 12 ”Upplysningar om andelar i andra företag” omfattar upplysningskrav för alla former av innehav i andra
företag, såsom dotterföretag, samarbetsarrangemang, intresseföretag och ej konsoliderade strukturerade företag.
Inga av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som för första gången är obligatoriska för det räkenskapsår som började den
1 januari 2014 har haft någon väsentlig inverkan på koncernen.
Nya standarder, ändringar och tolkningar av befintliga standarder som ännu inte har trätt i kraft och som
inte har tillämpats i förtid av koncernen.
Ett antal nya standarder och ändringar av tolkningar och befintliga standarder träder ikraft för räkenskapsår som
börjar efter 1 januari 2014 och har inte tillämpats vid upprättandet av koncernens finansiella rapporter. Inga av dessa
förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter med undantag av de som följer nedan:
IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och
skulder. Den fullständiga versionen av IFRS 9 gavs ut i juli 2014. Den ersätter de delar av IAS 39 som hanterar
klassificering och värdering av finansiella instrument. IFRS 9 behåller en blandad värderingsansats men förenklar
denna ansats i vissa avseenden. Det kommer att finnas 3 värderingskategorier för finanseilla tillgångar, upplupet
anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat och verkligt värde över resultaträkningen. IFRS 9 inför
också en ny modell för beräkning av kreditförlustreserv som utgår från förväntade kreditförluster. För finansiella
skulder så ändras inte klassificeringen och värderingen förutom i det fall då en skuld redovisas till verkligt värde
över resultaträkningen baserat på verkligt värde alternativet. Koncernen har ännu inte utvärderat effekterna av
införandet av standarden.
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Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, väntas ha någon väsentlig inverkan på
koncernen.
Klassificering
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än
tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består av belopp som förväntas
återvinnas eller betalas inom tolv månader från balansdagen.
Innehav av finansiella instrument redovisas som kortfristiga placeringar oavsett om löptiden är mindre än ett år eller
längre. Anledningen är att bolagets avsikt med innehaven är kortfristigt, obeaktat av vilken löptid som respektive
finansiellt instrument omfattar.
Konsolideringsprinciper
I koncernredovisningen ingår boksluten från moderbolaget och samtliga koncernföretag och omfattar alla företag i
vilka moderbolaget innehar mer än 50 procent av rösterna och har ett bestämmande inflytande.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid
förvärvet elimineras i sin helhet. Det egna kapitalet i förvärvat bolag bestäms utifrån en marknadsmässig värdering
av tillgångar, skulder och avsättningar vid förvärvstillfället. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den
del av dotterbolagens egna kapital som tillkommer efter förvärvet.
Alla interna transaktioner inom koncernen elimineras i koncernredovisningen. Interna transaktioner avser intern
försäljning, interna vinster och interna mellanhavanden. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i
förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.
Segmentsrapportering
SwitchCore bedriver sedan verksamheten avyttrades 2007 endast förvaltning av likvida medel. Det finns inga
enskilda kunder som svarar för någon väsentlig del av SwitchCores nettoomsättning. All verksamhet bedrivs i
Sverige, men i värdepappersportföljen ingår periodvis innehav av aktier eller räntebärande instrument i utländska
företag. Per balansdagen uppgår värdet av sådana innehav till 625 (10 401) tkr.
Omräkning av utländsk valuta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som
används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I
koncernredovisningen används svenska kronor (kr), som är koncernens rapportvaluta.
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på
transaktionsdagen eller den dag då posterna omvärderas. Valutakursvinster och -förluster som uppkommer vid
betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till
balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen.
Omräkningsdifferenser för icke-monetära finansiella tillgångar och skulder, såsom finansiella instrument som
värderas till verkligt värde via resultaträkningen, redovisas i resultaträkningen som en del av verkligt värdevinster/förluster. Valutakursvinster och –förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i resultaträkningen
som finansiella intäkter eller kostnader.
Finansiella tillgångar
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: finansiella tillgångar värderade till verkligt
värde via resultaträkningen, lånefordringar och kundfordringar samt finansiella tillgångar som kan säljas.
Klassificeringen är beroende av i vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Ledningen fastställer
klassificeringen av de finansiella tillgångarna vid det första redovisningstillfället.
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen
I denna kategori ingår aktier och räntebärande värdepapper (företagscertifikat och dylikt) som definieras som
kortfristiga placeringar och innehas för handel. Tillgångarna värderas löpande till verkligt värde baserat på aktuella
köpkurser (noterade marknadspriser) alternativt värderas de med hjälp av värderingstekniker, om en aktiv marknad
saknas. Orealiserade värdeförändringar, realisationsvinster/-förluster och utdelningsintäkter hänförliga till denna
kategori redovisas som en finansiell post i resultaträkningen under rubriken Resultat från finansiella instrument
värderade till verkligt värde via resultaträkningen. Se vidare not 7.
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Lånefordringar och kundfordringar
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara
betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De ingår i omsättningstillgångar med undantag för poster
med förfallodag mer än 12 månader efter rapportperiodens slut, vilka klassificeras som anläggningstillgångar.
Finansiella tillgångar i denna kategori redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med
tillämpning av effektivräntemetoden. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla
kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och SwitchCore överfört i stort sett alla risker och förmåner
som är förknippade med äganderätten.
Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som inte är derivat och där tillgångarna identifierats som att de kan
säljas eller inte har klassificerats i någon av övriga kategorier. De ingår i anläggningstillgångar om ledningen inte
har för avsikt att avyttra tillgången inom 12 månader efter rapportperiodens slut. Dessa tillgångar redovisas efter
anskaffningstidpunkten till verkligt värde.
Kvittning av finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen, endast när det finns
en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt
realisera tillgången och reglera skulden.
Likvida medel
I likvida medel ingår i såväl balansräkningen som i rapporten över kassaflöden, kassa och banktillgodohavanden och
övriga kortfristiga placeringar med en löptid kortare än tre månader och som utsätts endast för obetydlig risk för
värdefluktuationer.
Från och med 2013 ingår inte räntebärande placeringar samt börsnoterade aktier i posten Likvida medel, vare sig i
balansräkningen eller i rapporten över kassaflöden.
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten
från leverantörer. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år. Om de
förfaller senare klassificeras de som långfristiga skulder
Inkomstskatter
Redovisning i resultaträkningen görs av all skatt som beräknas belöpa på redovisat resultat. Dessa skatter har
beräknats enligt varje lands skatteregler och redovisats i posten Inkomstskatt.
Koncernens totala skatt i resultaträkningen utgörs dels av aktuell skatt på det skattepliktiga resultatet för perioden,
dels uppskjuten skatt.
Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på
tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med
tillämpning av skattesatser som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när den berörda
uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer
att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan utnyttjas. Bolaget har ej beaktat någon uppskjuten
skattefordran avseende skattemässiga underskottsavdrag i redovisningen då dessa redovisas i balansräkningen
endast till den del av värdet som kan utnyttjas inom en överskådlig framtid. Då koncernen för närvarande inte
bedriver någon affärsverksamhet utöver förvaltning av likvida medel har ledningen valt att inte redovisa något värde
avseende detta. Omfattningen av underskottsavdrag framgår av not 10.
Intäkter
En intäkt redovisas i resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att
tillfalla koncernen och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter värderas till det verkliga värdet av
vad som erhållits eller kommer att erhållas och motsvarar de belopp som erhålls för sålda varor och tjänster med
avdrag för rabatter, returer och mervärdesskatt.
Koncernen har inte haft några intäkter under året. Föregående år avsåg intäkterna garantiprovisioner.
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Ersättningar till anställda
Koncernen har i likhet med föregående år inga anställda. Principer för ersättningar till styrelse och företagsledningen
framgår av not 6. Det finns inga pensionsåtaganden för vare sig nuvarande styrelseledamöter eller verkställande
direktör eller tidigare styrelseledamöter, verkställande direktör eller anställda. Inte heller finns några avtal om
avgångsvederlag för nuvarande eller tidigare befattningshavare. Det finns inga avtal om aktierelaterade ersättningar
eller vinstandels- eller bonusplaner.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys har upprättats enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner
som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden och övriga
kortfristiga placeringar med en löptid kortare än tre månader och som utsätts endast för obetydlig risk för
värdefluktuationer.
Från 2013 innefattar ledningen inte längre kortfristiga placeringar i Likvida medel. In- och utbetalningar avseende
köp och försäljningar av finansiella instrument ingår numera i Kassaflöde från investeringsverksamheten.

MODERFÖRETAGET
Moderbolagets redovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer.
Moderbolaget tillämpar samma principer som koncernen med de undantag som anges nedan. Principerna är
oförändrade i jämförelse med tidigare år.
Koncernbidrag och aktieägartillskott
Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas utifrån ekonomisk innebörd. Erhållna koncernbidrag från
dotterföretag redovisas som finansiell intäkt i moderföretaget och jämställs med utdelning. Lämnade koncernbidrag
och aktieägartillskott från moderföretag till dotterföretag redovisas som en ökning av andelar i koncernföretag.
Uppdelning i bundet och fritt eget kapital
I moderbolagets balansräkning delas eget kapital upp i bundet respektive fritt eget kapital i enlighet med ÅRL.
Överkursfond
Medel som tillförts överkursfonden före 31 december 2005 utgör enligt ÅRL 5:14 bundet eget kapital och tas från
och med 2005-12-31 upp under reservfonden.

NOT 3 Finansiell riskhantering
Finansiella riskfaktorer
Med hänvisning till att SwitchCore avyttrade den operativa verksamheten till eSilicon Corporation 2007 har
ledningen bedömt att genomförande av en fullständig risk- och känslighetsanalys inte är nödvändig. Ledningen
bedömer att de enda kvarstående riskerna i verksamheten är förknippade med möjligheten att köpa, starta eller gå
samman med en vinstgenererande verksamhet för att kunna utnyttja underskottsavdragen samt den risk som kan
finnas i de aktier och företagsobligationer som bolaget valt för att förränta sina likvida medel.
Marknadsrisk
Valutarisk
Koncernen utsätts för valutarisker som uppstår från olika valutaexponeringar, framför allt avseende US-dollar
(USD), euro (EUR) och norska kronor (NOK). Valutarisk uppstår genom framtida affärstransaktioner och
redovisade tillgångar och skulder. Företagsledningen har infört en policy som kräver av koncernföretagen att dessa
hanterar sin valutakursrisk mot sin funktionella valuta. Valutarisker uppstår när framtida affärstransaktioner eller
redovisade tillgångar eller skulder uttrycks i en valuta som inte är enhetens funktionella valuta.
Prisrisk
Koncernen exponeras för prisrisk avseende aktier och andra värdepappersinnehav på grund av placeringar som
innehas av koncernen. I koncernens balansräkning klassificeras dessa som tillgångar värderade till verkligt värde via
resultaträkningen. För att minska prisrisken som uppstår genom placeringar i aktier och andra värdepapper har
styrelsen beslutat att bolaget skall minska sina investeringar. Under 2014 har bolaget därför avyttrat huvuddelen.
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Kvarvarande investeringar har inte kunnat avyttras till ett rimligt pris.
Ränterisk avseende kassaflöden och verkliga värden
Koncernen analyserar sin exponering för ränterisk dynamiskt. Olika scenarier simuleras, varvid refinansiering,
omsättning av befintliga positioner, alternativ finansiering och säkring beaktas. Med dessa scenarier som
utgångspunkt beräknar koncernen den inverkan på resultatet som en angiven ränteändring skulle ha.
Ränterisk på investeringar
Då likviditeten i bolaget placeras i penningmarknadsinstrument och omsättningsbara värdepapper med tyngdpunkt
på företagsobligationer föreligger en emittentrisk i de bolag som valt att emittera obligationen och en ränterisk i
obligationen som sådan.
Företagsobligationer varierar med räntenivån i allmänhet. I en miljö av stigande räntor påverkar detta
marknadsvärderingar av obligationer negativt och i en räntemiljö med sjunkande räntor stiger värdet på obligationer
i allmänhet. Bolagets portfölj av penningmarknadsinstrument och företagsobligationer innehåller flertalet valutor
samt en spridning i branscher och bolag. Bolaget bevakar ständigt utvecklingen av ränterisken och har även
möjlighet att säkra mot oönskade räntefluktuationer.
Kreditrisk
Kreditrisk uppstår genom likvida medel, derivatinstrument och tillgodohavanden hos banker och finansinstitut samt
kreditexponeringar gentemot kunder. Endast banker och finansinstitut som av oberoende värderare fått lägst
kreditrating ”A” accepteras.
Överskottslikviditet i koncernens rörelsedrivande företag, överstigande den del som krävs för att hantera
rörelsekapitalbehov, placeras på tidsbunden inlåning, penningmarknadsinstrument och omsättningsbara
värdepapper, beroende på vilket instrument som har lämplig löptid eller tillräcklig likviditet för att tillgodose
utrymmet som bestäms av ovan nämna prognoser.
På balansdagen hade koncernen kortfristiga placeringar på 3 756 (36 053) tkr som snabbt kan omsättas i kassamedel,
för hantering av likviditetsrisken.
Upplysningar om verkligt värde
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen framgår av not 12.

NOT 4 Viktiga uppskattningar och antaganden för redovisningsändamål
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer
inklusive förväntningar om framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.
Koncernen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir
följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och
antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder
under nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.
Inkomstskatter
Bolaget har betydande skattemässiga underskottsavdrag. Dessa kan endast utnyttjas mot kommande vinster. Mot
bakgrund av att koncernen i dagsläget inte bedriver någon rörelseverksamhet har ledningen bedömt att dessa inte ska
redovisas för närvarande. Storleken på underskottsavdrag framgår av not 10.
Verkligt värde på finansiella instrument
Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad fastställs med hjälp av
värderingstekniker. Koncernen väljer ut ett flertal metoder och gör antaganden som huvudsakligen baseras på de
marknadsvillkor som föreligger vid varje rapportperiods slut.
Vid utgången av 2014 hade koncernen inga finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad.
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NOT 5 Ersättning till revisorerna
Koncernen

Moderbolaget

2014

2013

2014

2013

72
72

45
45

72
72

45
45

Baker Tilly Umeå AB
Revisionsuppdraget
Andra uppdrag än revisionsuppdraget
Summa

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföring 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 arbetsuppgifter.

NOT 6 Personal och ersättningar till ledande befattningshavare
Koncernen har ej haft några anställda under året eller föregående år.
Det har utgått ersättningar till styrelsen enligt nedan.
Koncernen
2014
Styrelse och VD
Löner och andra ersättningar
Pensionskostnader
Sociala kostnader inkl särsk löneskatt
Summa

260
79
339

2013

Moderbolaget
2014

100
13
167

260
79
339

2013

100
13
167

Bolaget har under året belastats med kostnad för styrelsearvoden både för 2013 och 2014.

Principer för ersättningar till ledande befattningshavare
Bolaget har inga anställda ledande befattningshavare utöver styrelsen men har en policy som innebär följande.
SwitchCore skall erbjuda en marknadsmässig totalkompensation som möjliggör att kvalificerade ledande befattningshavare kan rekryteras och
behållas. Därvid skall bolagets finansiella ställning beaktas. Ersättningen till de ledande befattningshavarna skall bestå av fast lön, eventuell rörlig
lön, eventuella personaloptioner, pension samt övriga förmåner.
Fast lön och rörlig lön
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Intill nästa årsstämma utgår styrelsearvode med 160 Tkr,
varav 80 Tkr till styrelsens ordförande och 40 Tkr var till ledamöter som ej är anställda i bolaget.
För styrelsens ledamöter har bolaget inte tecknat någon ansvarsförsäkring.
Ersättning till den verkställande direktören Susanna Bervå har under 2014 har utgått med 40 Tkr (0) för styrelseuppdraget.
För VD Mattias Molin har ersättning utgått via konsultavtal tecknat med Traction AB under perioden jan-juni med totalt 280 Tkr.
För VD Susanna Bervå har ersättning utgått via konsultavtal tecknat med Subeon AB under perioden juli-dec med totalt 120 Tkr.
Ersättning för redovisningstjänster har under året utgått till den verkställande direktören Susanna Bervå via konsultavtal med Subeon AB
med 15 Tkr + moms.
Personaloptioner
Inga personaloptioner har tilldelats styrelsen och ledande befattningshavare.
Pensioner
Inga ledande befattningshavare har erhållit utfästelser om förtida pensionering.
Avgångsvederlag m m
Inga ledande befattningshavare har rätt till avgångsvederlag.
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Ersättningar och övriga förmåner under 2014
Grundlön/
Arvode

Rörlig
komp.

Övriga
förmåner

Pensionskostnader

80
40
40
50
25
25

-

-

-

80
40
40
50
25
25

260

0

0

0

260

Grundlön/
Arvode

Rörlig
komp.

Övriga
förmåner

Pensionskostnader

Totalt

50
25
25

-

-

-

50
25
25

100

0

0

0

100

Stein Grimsvik (styrelseordförande)
Håkan Blomdahl (styrelseledamot)
Susanna Bervå (styrelseledamot och verkställande direktör)
Bengt Stillström
Erwin Leichtle (styrelseledamot)
Mattias Molin (styrelseledamot och verkställande direktör)
Totalt:

Totalt

Ersättningar och övriga förmåner under 2013

Bengt Stillström (styrelseordförande)
Erwin Leichtle (styrelseledamot)
Mattias Molin (styrelseledamot och verkställande direktör)
Totalt:

Könsfördelning i företagsledningen

Styrelse
VD och ledningsgrupp

2014
Män
2
-

Kvinnor
1

NOT 7 Resultat från finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Koncern
2014
2013
Utdelning
144
622
Realisationsresultat
2 300
-1 685
Ränteintäkter från finansiella instrument
552
1 892
Orealiserad verkligt värdejustering
-3 087
-11 777
Totalt
-91
-10 948

2013
Män

Kvinnor

2
1

-

Moderbolaget
2014
2013
144
622
2 300
-1 685
552
1 892
-3 087
-11 777
-91
-10 948

NOT 8 Finansiella intäkter

Valutakursdifferenser
Ränteintäkter
Totalt

Koncern
2014
278
276
554

2013
115
220
335

Moderbolaget
2014
278
266
544

2013
115
220
335

Koncern
2014
0

2013
-4
-4

Moderbolaget
2014
0

2013
-4
-4

NOT 9 Finansiella kostnader

Valutakursdifferenser
Räntekostnader
Totalt
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NOT 10 Inkomstskatter
Inkomstskatten på resultatet före skatt skiljer sig från det teoretiska belopp som skulle ha framkommit vid användning av genomsnittlig
skattesats enligt följande:
Koncern
Moderbolaget
2014
2013
2014
2013
218
2 588
220
2 588
Skatt beräknad efter svensk skattesats (22 %)
Icke avdragsgilla/skattepliktiga resultatposter -netto
-175
-2 990
-175
-2 990
Effekt av outnyttjade förlustavdrag
-43
402
-45
402
Skattekostnad
Underskottsavdrag, Tkr
Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag, Tkr

0

0

0

0

1 003 673
220 808

1 003 469
220 763

609 473
134 084

609 352
134 057

Uppskjuten skattefordran avseende koncernens underskottsavdrag har ej redovisats i balansräkningen. Samtliga underskottsavdrag
kan utnyttjas utan tidsbegränsning.

Koncern
2014
-990

NOT 11 Resultat per aktie
Periodens resultat, TSEK
Genomsnittligt antal aktier
Före utspädning
Efter utspädning
Resultat per aktie, kr
Före utspädning
Efter utspädning

2013
-11 763

37 164 012
37 164 012

37 164 012
37 164 012

-0,03 kr
-0,03 kr

-0,32 kr
-0,32 kr

NOT 12 Finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen
Innehav av finansiella instrument har förändrats enligt följande.
Ingående värde
Inköp
Försäljningslikvid
Realisationsresultat
Orealiserade verkligt värdejusteringar
Utgående värde

2014
36 053
4 056
-35 737
2 300
-2 916
3 756

2013
30 286
32 678
-13 328
-1 684
-11 899
36 053

Finansiella instrument utgörs av företagsobligationer och aktier som redovisas enligt verkligt värde via resultaträkningen.
Verkligt värde baseras på deras aktuella köpkurser på en aktiv marknad.
Beräkning av verkligt värde
Följande tabell visar finansiella instrument värderade till verkligt värde via resultaträkningen.
2014
Tillgångar
Aktier
- aktier - Sverige
- aktier - Europa
Räntebärande instrument
- räntebärande instrument - Sverige
- räntebärande instrument - Europa
Summa tillgångar

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

971
-

-

-

971
0

2 160
625
3 756

0

0

2 160
625
3 756
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2013
Tillgångar
Aktier
- aktier - Sverige
- aktier - Europa
Räntebärande instrument
- räntebärande instrument - Sverige
- räntebärande instrument - Europa
Summa tillgångar

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Summa

8 916
-

-

-

8 916
0

16 736
10 401
36 053

0

0

16 736
10 401
36 053

Inga skulder har värderats till verkligt värde.
Verkligt värde på finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad baseras på noterade marknadspriser på
balansdagen. En marknad betraktas som aktiv om noterade priser från en börs, mäklare, industrigrupp,
prissättningstjänst eller övervakningsmyndighet finns lätt och regelbundet tillgängliga och dessa priser representerar
verkliga och regelbundet förekommande marknadstransaktioner på armlängds avstånd. Det noterade marknadspris
som används för de finansiella tillgångarna är den aktuella köpkursen. Dessa instrument återfinns i nivå 1.
Verkligt värde på finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad (t.ex. OTC-derivat) fastställs med hjälp av
värderingstekniker. Härvid används i så stor utsträckning som möjligt marknadsinformation då denna finns
tillgänglig medan företagsspecifik information används i så liten utsträckning som möjligt. Om samtliga väsentliga
indata som krävs för verkligt värde värderingen av ett instrument är observerbara återfinns instrumentet i nivå 2.
I de fall ett eller flera väsentliga indata inte baseras på observerbar marknadsinformation klassificeras det berörda
instrumentet i nivå 3.

NOT 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncern
2014-12-31
2013-12-31
Upplupen ränta
Övriga poster
Totalt

4
49
53

893
47
940

Moderbolaget
2014-12-31
2013-12-31
4
49
53

893
47
940

NOT 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncern
2014-12-31
2013-12-31
Upplupna redovisningsarvoden
Upplupna revisionsarvoden
Övriga poster
Totalt

48
215
263

NOT 15 Ställda säkerheter

Koncern
2014

Pantsatt depå
Totalt

3 861
3 861
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75
50
3
128

2013
58 101
58 101

Moderbolaget
2014-12-31
2013-12-31
48
215
263

Moderbolaget
2014
3 861
3 861

75
50
125

2013
58 101
58 101

NOT 16 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget
2014-12-31
2013-12-31
Ingående anskaffningsvärde

3 561

3 561

Utgående anskaffningsvärde

3 561

3 561

Bokfört värde Bokfört värde

Bolag
SwitchCore i Stockholm AB
SwitchCore Options AB
SwitchCore Taiwan AB
SwitchCore Intellectual Property AB
Eroc Technology AB

623
2 139
100
600
100

623
2 139
100
600
100

Summa bokfört värde

3 561

3 561

Bolag
SwitchCore i Stockholm AB
SwitchCore Options AB
SwitchCore Taiwan AB
SwitchCore Intellectual Property AB
Eroc Technology AB

Org. nr

Säte

Innehav

Nom värde

556557-1931
556560-0029
556606-5743
556459-7580
556633-3760

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

100%
100%
100%
100%
100%

500 000
100 000
100 000
100 000
100 000

Summa bokfört värde

Not 17 Upplysningar om närstående
Ingen av de nuvarande styrelseledamöterna eller ledande befattningshavarna i SwitchCore har eller har haft någon direkt eller indirekt
delaktighet i några affärstransaktioner som är ovanliga till sin karaktär eller sina avtalsvillkor. Bolagets revisorer har ej heller varit delaktiga
i några transaktioner enligt ovan. SwitchCore har inte heller lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelser till eller till förmån för
någon av de nuvarande styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna eller revisorerna.
Arvoden och ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare framgår av not 6.
Inköp och försäljning mellan koncernbolag har inte förekommit under året eller föregående år.
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