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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen och verkställande direktören för Switchcore AB, org.nr 556541-8869, får härmed 

avge årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2015-01-01 – 2015-12-31. 

Switchcore AB är ett publikt bolag som är noterat på NGM:s Nordic MTF i Stockholm. Bolaget 

har sitt säte i Stockholm. 

 

Allmänt om verksamheten 
 
Om verksamheten och väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 

SwitchCores verksamhet består i att söka efter möjligheter att förvärva svenska bolag med 

en lönsamhetsnivå på 5-20 MSEK för att långsiktigt äga och utveckla dem. Även 

fastighetsinvesteringar kan vara aktuellt. Huvudfokus är att förvärva bra bolag och 

vidareutveckla dem. I tillägg har SwitchCore förlustavdrag uppgående till ca 1 miljard kronor 

som bolaget har som ambition att kunna utnyttja mot framtida vinster i de förvärvade bolagen. 

Ny VD har rekryterats under året med uppdrag att leta efter lämpliga företagsförvärv. 

Under 2015 har bolagets kassa förvaltats med begränsat risktagande och med en ambition 

att samtliga tidigare gjorda placeringar skall avyttras när så är möjligt för att begränsa risken. 

Pga bristande likviditet i marknaden för dessa värdepapper har endast en mindre andel av 

dessa kunnat avyttras under året. Styrelsen har samtidigt fattat beslut om en mer aktiv 

förvaltning av kassan i framtiden, dock i mer likvida placeringar och med begränsat 

risktagande. 

Under året har bolagets aktie flyttats från Aktietorget till Nordic NGM MTF. I första hand i syfte 
att minska bolagets driftskostnader. 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
 

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång. 
 
 
Bolagsstruktur 
 

Switchcore AB har fem st helägda dotterbolag: 
Eroc Technology AB 
Switchcore i Stockholm AB 
Switchcore Taiwan AB 
Switchcore Intellectual Property AB 
Switchcore Options AB 
 
Dottebolagens verksamhet är vilande. 
 
 
Organisation och personal 
 

Switchcore AB har en anställd VD, Martin Zetterström. Styrelsen består av Håkan Blomdahl 
(ordf), Stein Grimsvik och Andreas Bergsten. 
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Switchcores aktie 
 

Aktiekapitalet uppgår till 37 164 012 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 SCOR- B 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. 
 
I SwitchCore finns inga utestående konvertibler eller teckningsoptioner. SwitchCores aktie 
handlas under kortnamnet SCOR MTF A respektive SCOR MTF B på Nordic NGM MTF. 
 
I bolagsordningen förekommer inga bestämmelser avseende tillsättning och entledigande av 
styrelseledamöter, ändring av bolagsordningen eller begränsningar av aktiers överlåtbarhet.  
 

Ekonomisk översikt           

            

(KSEK) 2015 2014 2013 2012 2011 
Nettoomsättning - - - 194 51 

Rörelseresultat -1 092 -1 453 -1 146 -1 678 -1 571 

Resultat efter skatt -807 -990 -11 763 5 012 653 

Resultat per aktie (SEK) -0,02 -0,03 -0,32 0,13 0,00 

Eget kapital per balansdagen 58 398 59 206 60 196 71 959 66 947 

Likvida medel och kortfristiga 
placeringar per balansdagen 58 518 59 280 58 145 72 798 67 417 

Soliditet (%) 100% 100% 100% 97% 98% 

Eget kapital per aktie (SEK) 1,57 1,59 1,62 1,94 0,02 

Antal aktier per balansdagen 37 164 012 37 164 012 37 164 012 37 164 012 3 716 401 176 

Genomsnittligt antal aktier 37 164 012 37 164 012 37 164 012 37 164 012 3 716 401 176 

            

            

Dispositioner beträffande 
vinst eller förlust 		         

  		         

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanseras i ny räkning: (SEK)   

            

Överkursfond       16 227 278   

Balanserat resultat       4 649 370   

Årets resultat       -1 006 493   

Totalt till förfogande       19 870 155   
 
 
 

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande boklutskommentarer. 
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Koncernens resultaträkning 
 
KSEK Not 2015 2014 

    RÖRELSENS INTÄKTER 
   Nettoomsättning 
 

- - 

Summa rörelsens intäkter 
 

0 0 

    Rörelsens kostnader 
   Övriga externa kostnader 
 

-1 092 -1 429 

Personalkostnader 1 0 -24 

Summa rörelsens kostnader 
 

-1 092 -1 453 
        

RÖRELSERESULTAT 
 

-1 092 -1 453 

    Finansiella poster 
   Resultat från kortfristiga placeringar 2 -114 -91 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 399 554 

Summa finansiella poster 
 

285 463 
        

RESULTAT FÖRE SKATT 
 

-807 -990 

    Skatt på årets resultat 4 0 0 

        

ÅRETS RESULTAT 
 

-807 -990 

    Resultat per aktie före utspädning (SEK) 
 

-0,02 -0,03 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 
 

-0,02 -0,03 

    Antal aktier före utspädning 
 

37 164 012 37 164 012 

Antal aktier efter utspädning 
 

37 164 012 37 164 012 
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Koncernens balansräkning 
 

KSEK Not 2015-12-31 2014-12-31 

    TILLGÅNGAR 
   

    Omsättningstillgångar 
   Övriga fordringar 
 

65 164 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 4 53 

Kortfristiga placeringar 6 7 824 3 756 

Kassa och bank 
 

50 694 55 524 

Summa omsättningstillgångar 
 

58 587 59 497 
        

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

58 587 59 497 

    EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   

    Eget kapital 
   

Aktiekapital 
 

37 164 37 164 

Övrigt tillskjutet kapital 
 

145 799 145 799 

Balanserad vinst eller förlust 
 

-123 757 -122 767 

Årets resultat 
 

-807 -990 

Summa eget kapital 
 

58 399 59 206 

    Kortfristiga skulder 
   Leverantörsskulder 
 

6 25 

Övriga skulder 
 

3 3 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 179 263 

Summa kortfristiga skulder 
 

188 291 

    
        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 

58 587 59 497 

    Ställda säkerheter 8 17 997 3 861 

Ansvarsförbindelser 
 

inga inga 
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital (Tkr) 
  

     
 

Hänförligt till moderföretagets aktieägare 

 

Aktie- 
kapital 

Övrigt 
tillskjutet 

kapital 

Balans- 
erad 
vinst 

Summa 
eget 

kapital 
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 0 0 0 0 

     Utgående balans per 2014-12-31 37 164 145 799 -123 757 59 206 

     Ingående balans per 2015-01-01 37 164 145 799 -123 757 59 206 

     Årets resultat 
  

-807 -807 

     Summa totalresultat     -807 -807 

     Summa transaktioner med aktieägare, redovisade 
direkt i eget kapital 0 0 0 0 

     Utgående balans per 2015-12-31 37 164 145 799 -124 564 58 399 
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Koncernens kassaflödesanalys 
 

KSEK Not 2015 2014 

    DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
   Rörelseresultat 
 

-1 092 -1 453 

Finansiella intäkter (utdelningar och räntor) 
 

534 972 

Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet 
 

-558 -481 

    Ökning (-) / Minskning (+) fordringar 
 

148 2 017 

Ökning (+) / Minskning (-) rörelseskulder   -103 108 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
 

-513 1 644 

    INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
   Inköp kortfristiga placeringar 
 

-5 018 -4 056 

Försäljning kortfristiga placeringar   700 35 737 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
 

-4 318 31 681 

    FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
   

        

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
 

0 0 

    ÅRETS KASSAFLÖDE 
 

-4 831 33 325 

    Summa likvida medel vid årets början 
 

55 524 22 092 

Kursdifferens i likvida medel    0 107 

SUMMA LIKVIDA MEDEL 
 

50 694 55 524 
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Moderbolagets resultaträkning 
 
KSEK Not 2015 2014 

    RÖRELSENS INTÄKTER 
   Nettoomsättning 
 

0 0 

Summa rörelsens intäkter 
 

0 0 

    Rörelsens kostnader 
   Övriga externa kostnader 
 

-1 092 -1 429 

Personalkostnader 1 0 -24 

Summa rörelsens kostnader 
 

-1 092 -1 453 
        

RÖRELSERESULTAT 
 

-1 092 -1 453 

    Finansiella poster 
   Resultat från kortfristiga placeringar 2 -114 -91 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 200 544 

Summa finansiella poster 
 

86 453 
        

RESULTAT FÖRE SKATT 
 

-1 006 -1 000 

    Skatt på årets resultat 4 0 0 

        

ÅRETS RESULTAT 
 

-1 006 -1 000 

    
    Resultat per aktie före utspädning (SEK) 

 
-0,03 -0,03 

Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 
 

-0,03 -0,03 

    Antal aktier före utspädning 
 

37 164 012 37 164 012 

Anta aktier efter utspädning 
 

37 164 012 37 164 012 
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Moderbolagets balansräkning 
 

KSEK Not 2015-12-31 2014-12-31 

    TILLGÅNGAR 
   

Anläggningstillgångar 
   

Finansiella anläggningstillgångar 
   

Aktier i dotterföretag 9 28 561 3 561 

Summa anläggningstillgångar 
 

28 561 3 561 

    Omsättningstillgångar 
   

Fordringar på koncernföretag 
 

0 23 571 

Övriga fordringar 
 

64 164 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 4 53 

Kortfristiga placeringar 6 7 824 3 756 

Kassa och bank 
 

25 485 30 514 

Summa omsättningstillgångar   33 377 58 058 
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
61 938 61 619 

    EGET KAPITAL OCH SKULDER 
   

    Eget kapital 
   Bundet eget kapital 
   

Aktiekapital 
 

37 164 37 164 

Fritt eget kapital 
   Överkursfond 
 

16 227 16 227 

Balanserad vinst eller förlust 
 

4 650 5 650 

Årets resultat 
 

-1 006 -1 000 

Summa eget kapital 
 

57 035 58 041 

    Kortfristiga skulder 
   Leverantörsskulder 
 

6 25 

Skulder till koncernbolag 
 

4 719 3 290 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 179 263 

Summa kortfristiga skulder   4 904 3 578 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 
61 938 61 619 

    Ställda säkerheter 8 17 997 3 861 

Ansvarsförbindelser 
 

inga inga 
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital (Tkr) 
  

     

 

Aktie- 
kapital 

Överkurs-�
fond 

Balanserat 
resultat 

inkl årets 
resultat 

Summa eget 
kapital 

Ingående balans per 2014-01-01 37 164 27 990 -6 113 59 041 

     Totalresultat 
    

     Disposition av föregående års resultat 
 

-11 763 11 763 
 

     Årets resultat 
  

-1 000 -1 000 

     Övrigt totalresultat 
  

0 0 

     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 

     Utgående balans per 2014-12-31 37 164 16 227 4 650 58 041 

     Ingående balans per 2015-01-01 37 164 16 227 4 650 58 041 

     Totalresultat 
    

     Årets resultat 
  

-1 006 -1 006 

     Övrigt totalresultat 
  

0 0 

     Summa totalresultat 0 0 -1 006 -1 006 

     Transaktioner med aktieägare 0 0 0 0 

     Summa transaktioner med aktieägare, 
redovisade direkt i eget kapital 0 0 0 0 

     Utgående balans per 2015-12-31 37 164 16 227 3 644 57 035 
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Moderbolagets kassaflödesanalys 
 

KSEK Not 2015 2014 

    DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
   Rörelseresultat 
 

-1 092 -1 453 

Finansiella intäkter (utdelningar och räntor) 
 

335 962 

Kassaflöde före förändring av rörelsekapitalet 
 

-757 -491 

    Ökning (-) / Minskning (+) fordringar 
 

23 720 -21 555 

Ökning (+) / Minskning (-) rörelseskulder   1 326 -1 320 

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 
 

24 289 -23 366 

    INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
   Inköp kortfristiga placeringar 
 

-5 018 -4 056 

Försäljning kortfristiga placeringar 
 

700 35 737 

Investering i dotterföretag   -25 000  - 

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 
 

-29 318 31 681 

    FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 
 

0 0 

    ÅRETS KASSAFLÖDE 
 

-5 029 8 315 

    Summa likvida medel vid årets början 
 

30 514 22 092 

Kursdifferens i likvida medel    - 107 

SUMMA LIKVIDA MEDEL 
 

25 485 30 514 
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Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).  
  
Årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången till K3 har inte föranlett några 
ändringar i resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalys eller noter och någon effekt i det 
egna kapitalet har med anledning av övergången till K3 inte uppkommit. Någon ingångsbalansräkning 
presenteras därför inte. 
  
Uppgifterna i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen har inte räknats om.  
  
I och med övergången till BFNAR 2012:1 (K3) har följande redovisningsprinciper ändrats i jämförelse 
med tidigare år:  
  
Kortfristiga placeringar redovisas till anskaffningsvärdet och tas upp till det lägsta av 
anskaffningsvärde och verkligt värde. Koncernen redovisade tidigare dessa till verkligt värde enligt 
IFRS. Bytet av redovisningsprincip har inte inneburit någon påverkan på resultat, ställning eller det 
egna kapitalet då verkligt värde på koncernens innehav per övergångstidpunkten understeg 
anskaffningsvärdet. Någon omräkning av föregående år har därför inte skett. 
 
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som använts vid upprättande av de finansiella 
rapporterna sammanfattas nedan. 
 
I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer anges dessa under Moderbolaget nedan. 
 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
  
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 
  
Koncernredovisning 
 
Redovisningsprinciper 
Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 

hälften av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. 

Dotterföretagens resultat ingår i koncernens resultat från och med förvärvstidpunkten fram till och med 

då det avyttras. 

Konsolideringsmetod 
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade 

verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad 

förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de 

förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.  

Dotterföretag 
Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt 

eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet 

och därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla 

ekonomiska fördelar. 

Transaktioner mellan koncernföretag 
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade 

vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen 

motsvarar ett nedskrivningsbehov.  

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har eliminerats i koncernresultaträkningen. 
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Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
  
Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen 
när bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från 
balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och 
bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt 
upphört. 
  
Andelar i dotterföretag 
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella 
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. 
  
Andra långfristiga värdepappersinnehav 
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina 
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov. 
  
Kortfristiga placeringar 
Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till 
anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av 
anskaffningsvärde och marknadsvärde.  
  
Kundfordringar/kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
  
Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 
och det belopp som ska återbetalas. 
  
Kvittning av finansiell fordran och finansiell skuld 
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i 
balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp 
avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske. 
 
Likvida medel 
Likvida medel utgörs av disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut och 
kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatta för en 
obetydlig risk för värdefluktuationen. Sådana placeringar har en löptid på maximalt tre månader. 
  
Inkomstskatter  
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i 
eget kapital. 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 av underskottsavdrag 
framgår av not 4. 
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Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs 
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per 
balansdagen. 
  
Uppskjuten skatt 
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna 
skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda 
respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller 
underskott. 
  
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas 
med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter 
av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 
  
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott. 
  
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. 
  
Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
  
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. 
  
Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos 
banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en 
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i 
spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.  
  
Uppskattningar och bedömningar 
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då 
bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett 
antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa 
används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår 
tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 
Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.  
  
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 underskottsavdragen 
framgår av not 4. 
 
Värde på kortfristiga placeringar 
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 
räkenskapsåret hade koncernen inga finansiella instrument som inte handlas på en aktiv marknad. 
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Flera av dessa omsätts i mycket liten utsträckning vilket innebär en osäkerhet om noterade priser 
motsvarar verkligt värde. 
 
MODERFÖRETAGET 
 
Koncernbidrag och aktieägartillskott 
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner. 
 
Uppdelning i bundet och fritt eget kapital 
I moderbolagets balansräkning delas eget kapital upp i bundet respektive fritt eget kapital i enlighet 
med Årsredovisningslagen. 
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Noter 
 
NOT 1 Personal och ersättningar till ledande befattningshavare, samt 
ersättningar till revisorer 

  
     Koncernen har ej haft några anställda under året eller föregående år. 

 

     Det har utgått ersättningar till styrelsen enligt nedan. 
     Koncernen Moderbolaget 

 
2015 2014 2015 2014 

Styrelse och VD 
    Löner och andra ersättningar  100 260 100 260 

Pensionskostnader - - - - 

Sociala kostnader inkl särsk löneskatt 31 79 31 79 

Summa 131 339 131 339 

     Summa 131 339 131 339 
 
 
Principer för ersättningar till ledande befattningshavare    
Bolaget har sedan 2015-11-01 en anställd VD. Från och med 2016-01-01 så uppbär VD en månadslön om 42 000 
kr, samt premie till tjänstepension om 20% av månadslönen. VD har för närvarande inga optioner eller 
aktieinnehav i Bolaget. Bolaget har en policy för ersättning till ledande befattningshavare 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 styrelsen ledamöter utgår arvode enligt årsstämmans beslut. Intill nästa årsstämma utgår styrelsearvode med 
100 Tkr, att fördelas enligt styrelsens önskemål. 

För styrelsens ledamöter har bolaget inte tecknat någon ansvarsförsäkring.   
      
För VD Susanna Bervå har ersättning utgått via konsultavtal tecknat med Subeon AB under perioden jan-okt 2015 
med totalt 200 Tkr exkl moms. För perioden jul-dec 2014 utgick ersättning via konsultavtal med Subeon AB med 
120 Tkr exkl moms. 
 
Med andra ledande befattningshavare avses den eller de personer som tillsammans med VD utgör 
koncernledningen. 

      
Personaloptioner      
Inga personaloptioner har tilldelats styrelsen och ledande befattningshavare.   
      
Pensioner      
Inga ledande befattningshavare har erhållit utfästelser om förtida pensionering.   

      
Övriga förmåner      
Inga ledande befattningshavare har några ytterligare förmåner.    
      
Avgångsvederlag m m      
Inga ledande befattningshavare har rätt till avgångsvederlag.    
      
Avvikelser      
Styrelsen har rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl 
som motiverar det. 
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Tidigare beslutade ersättningar  
Det finns inga tidigare beslutade ersättningar som inte har förfallit till betalning.   

 

Ersättningar och övriga förmåner under 2015 
     

 

Grundlön/     
Arvode 

Rörlig�
komp. 

Övriga 
förmåner 

Pensions-        
kostnader Totalt 

 Håkan Blomdahl (styrelseordförande) 25 - - - 25 
 Stein Grimsvik (styrelseledamot) 50 - - - 50 
 Andreas Bergsten (styrelseledamot) 25 - - - 25 
 Totalt: 100 0 0 0 100 
 

       Ersättningar och övriga förmåner under 2014 
     

 

Grundlön/     
Arvode 

Rörlig�
komp. 

Övriga 
förmåner 

Pensions-        
kostnader Totalt 

 Stein Grimsvik (styrelseordförande) 80 - - - 80 
 Håkan Blomdahl (styrelseledamot) 40 - - - 40 
 Susanna Bervå (styrelseledamot och vd) 40 - - - 40 
 Bengt Stillström (styrelseledamot) 50 - - - 50 
 Erwin Leichtle (styrelseledamot) 25 - - - 25 
 Mattias Molin (styrelseledamot och vd) 25 - - - 25 
 Totalt: 260 0 0 0 260 
 

       Ersättningar till revisorerna 
      

 
Koncern Moderbolaget 

  Baker Tilly Umeå AB 2015 2014 2015 2014 
  Revisionsuppdraget 82 72 82 72 
  Skatterådgivning 8 - 8 - 
  Totalt: 90 72 90 72 
  

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. 

  
 

      Könsfördelning i företagsledningen 2015 2014 
  

 
Män Kvinnor Män Kvinnor 

  Styrelse 3 
 

2 
   VD och ledningsgrupp 

 
1 

 
1 

  
       	

NOT 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
   

 
Koncern Moderbolaget 

 
 

2015 2014 2015 2014 
 Valutakursdifferenser - 278 - 278 
 Ränteintäkter 399 276 200 266 
 Totalt 399 554 200 544 
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      NOT 4 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 
   2015 2014 2015 2014 

 Skatt beräknad efter svensk skattesats (22 %) 178 218 221 220 
 Icke avdragsgilla/skattepliktiga resultatposter -netto -55 -175 -55 -174 
 Effekt av outnyttjade förlustavdrag -123 -43 -166 -45 
 Skattekostnad 0 0 0 0 
 

      Underskottsavdrag, Tkr 1 004 342 1 003 673 610 435 609 473 
 Uppskjuten skatt avseende underskottsavdrag, Tkr 220 955 220 808 134 296 134 084 
 

      Uppskjuten skattefordran avseende koncernens underskottsavdrag har ej redovisats i balansräkningen. Samtliga  

underskottsavdrag kan utnyttjas utan tidsbegränsning. 
    

      NOT 5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
    

 
Koncern Moderbolaget 

 
 

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 
 Upplupen ränta 2 4 2 4 
 Övriga poster 2 49 2 49 
 Totalt 4 53 4 53 
 

      
      NOT 6 Förändring i kortfristiga placeringar 

     
      
 

Koncern Moderbolaget 
   2015 2014 2015 2014 

 Ingående anskaffningsvärde 12 263 45 139 12 263 45 139 
 Årets inköp 5 018 4 056 5 018 4 056 
 Årets försäljning -1 000 -36 932 -1 000 -36 932 
 Utgående anskaffningsvärde 16 281 12 263 16 281 12 263 
 Ingående nedskrivningar -8 507 -5 964 -8 507 -5 964 
 Återföring tidigare nedskrivning 844 487 844 487 
 Årets nedskrivning -793 -3 030 -793 -3 030 
 Utgående värde 7 824 3 756 7 824 3 756 
 

      Kortfristiga placeringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. 
 Bedömning av verkligt värde har baserats på aktuella köpkurser på en aktiv marknad. 

  	

 
NOT 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

    
 

Koncern Moderbolaget 
 

 
2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31 

 Upplupna revisionsarvoden 48 48 48 48 
 Övriga poster 131 215 131 215 
 Totalt 179 263 179 263 
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NOT 8 Ställda säkerheter Koncern Moderbolaget 
 

 
2015 2014 2015 2014 

 Pantsatt depå 17 997 3 861 17 997 3 861 
 Totalt 17 997 3 861 17 997 3 861 
 

      
      NOT 9 Andelar i koncernföretag 

     
  

Moderbolaget 
 

   
2015-12-31 2014-12-31 

 Ingående anskaffningsvärde 
  

3 561 3 561 
 Aktieägartillskott 

  
25 000 - 

 Utgående anskaffningsvärde     28 561 3 561 
 

      
      
Bolag 

  

Bokfört 
värde 

Bokfört 
värde 

 SwitchCore i Stockholm AB 
  

623 623 
 SwitchCore Options AB 

  
2 139 2 139 

 SwitchCore Taiwan AB 
  

100 100 
 SwitchCore Intellectual Property AB 

  
600 600 

 Eroc Technology AB 
  

25 100 100 
 Summa bokfört värde     28 561 3 561 
 

      
      Bolag Org. nr Säte Innehav Nom värde 

 SwitchCore i Stockholm AB 556557-1931 Stockholm 100% 500 000 
 SwitchCore Options AB 556560-0029 Stockholm 100% 100 000 
 SwitchCore Taiwan AB 556606-5743 Stockholm 100% 100 000 
 SwitchCore Intellectual Property AB 556459-7580 Stockholm 100% 100 000 
 Eroc Technology AB 556633-3760 Stockholm 100% 100 000 
 Summa       900 000 
 

      
      Not 10 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 1.�
Inköp och försäljning mellan koncernbolag har inte förekommit under året eller föregående år. 
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Underskrifter 

     
      
      Stockholm den   

     
      
      
      
      
      Håkan Blomdahl 

 
Stein Grimsvik 

  Styrelsens ordförande 
 

Ledamot 
   

      
      
      
      
      Andreas Bergsten 

 
Martin Zetterström 

  Ledamot 
 

Verkställande Direktör 
 

      
      
      
      Vår revisionsberättelse har lämnats den 

     
      
      Baker Tilly Umeå AB 

     
      
      
      
      
      Åsa Dahlgren 

     Auktoriserad revisor 
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