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Förvaltningsberättelse
Bolagets verksamhet
 
Affärsidé
Touchtechs affärsidé är att tillhandahålla helhetslösningar 
till detaljhandeln för att digitalisera butiksupplevelsen så att 
den motsvarar konsumentens förväntningar. Med Touchtechs 
lösningar kan detaljhandeln öka och driva försäljningen i butik. 

Vision
Touchtechs vision är att ge upphov till en shoppingsupplevelse 
som får konsumenten att vilja återvända till den fysiska 
butiken. Bolagets ambition är att bli en ledande global aktör 
inom digitalisering av detaljhandeln.

Bolagets produkter och tjänster
Det tekniska begrepp som används inom Bolagets bransch 
för att beskriva den kategori av produkter som Touchtech 
utvecklar kallas för Endless-Aisle, vilket kan översättas till 
”oändlig hylla” på svenska. Begreppet syftar på att via en 
touchskärm kunna presentera oändligt med information om 
exempelvis produkter.

Touchtechs produkter gör det möjligt för handlare att 
presentera sitt fulla produktsortiment i butik och ger 
konsumenten möjligheten att hitta och köpa produkter som 
inte finns fysiskt i butiken. Bolagets kärnprodukt är en skalbar 
mjukvaruplattform (så kallad Software as a Service-tjänst) som 
licensieras till handlare och används på större touchskärmar 
i fysiska butiksmiljöer. Mjukvaran kompletteras med olika 
konsultationstjänster för att implementera digitalisering i 
handlarens butiker.

Touchtech erbjuder idag två produkter, Touchtech Lima och 
Touchtech Vendo, med tillhörande tjänster. Båda produkterna 
är utvecklade med fokus på detaljhandeln men skiljer sig åt i 
vissa avseenden:

• Touchtech Lima lanserades 2012 och lämpar sig bäst för att 
presentera information om komplexa och konfigurerbara 
produkter såsom presentation av olika bilmodeller och 
tillval i en bilhall.

• Touchtech Vendo lanserades 2015 och lämpar sig bäst 
för att presentera produktinformation såsom kläder, skor, 
inredningsartiklar och elektronik och möjliggör försäljning 
av produkter som den fysiska butiken inte har i lager.

I tillägg till Touchtech Lima och Touchtech Vendo erbjuder 
Bolaget även en rad konsultationstjänster med fokus på att 
hjälpa handlare att implementera respektive produkt och 
komma igång med användningen av produkten på rätt sätt. 

Mer utförlig information om Touchtech kan med fördel läsas 
här: https://goo.gl/c9aC8W

Senaste nytt på Touchtech:
twitter: @touchtech
facebook: @wearetouchtech
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Utveckling av företagets verksamhet,
resultat och ställning (bellop i tkr) 

Intäkter och kostnader
Under 2018 uppgick nettoomsättningen till 6 126 
TSEK vilket är en ökning med 1 871 TSEK eller 44% 
mot föregående år. Försäljning av Vendo- och 
Lima-licenser, hårdvara samt konsultationer i 
samband med implementation av Vendo står för den 
stora delen av ökningen. 

Touchtech har under samma period ökat sina 
kostnader med 3,4 MSEK eller 32,6%. Detta beror på 
att stora satsningar gjorts på säljstödjande aktiviteter 
såsom ny kommunikationsplattform, deltagande på 
mässor, butikskonceptet The Fitting Room samt på 
att rekrytera personal för att möjliggöra ytterligare 
tillväxt.

Likviditet och finansiering
Vid årsskiftet uppgick Touchtechs banktillgodoha-
vanden till 3,6 MSEK (10,9 MSEK per 31 dec 2017). 
Utöver detta finns det en outnyttjad checkräkning-
skredit på 500 TSEK att tillgå.

Touchtech har räntebärande skulder om 2,58 MSEK 
(2,15 MSEK per 31 dec 2017). 

Touchtech har långt komna förhandlingar gällande 
avtal för större projekt. Vår bedömning är att avtalet ska 
kunna undertecknas inom kort. Styrelsen har därför 
valt att upprätta årsredovisningen enligt antagande om 
fortsatt drift. Bolagets fortsatta drift för verksamhetsåret 
2019 är beroende av att avtalet tecknas.

 12/31/2018 12/31/2017 12/31/2016 12/31/2015 12/31/2014

Nettoomsättning 6 126 4 255 3 027 2 934 3 614

Resultat efter finansiella poster -5 907 -4 516 -2 201 -1 806 -1 551

Soliditet % 58,1 79,1 9,6 62,9 82,5

Balansomslutning 10 522 15 189 4 081 2 337 3 977

Kassalikividitet 233,16% 970,97% 64,19% 117,07% 521,53%

Medelantalet anställda 12 9 6 8 8

Definitioner: se not
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
• Avtal tecknats med Stenströms, Junkyard, 

Bergqvist skor, Clas Ohlson, Svea, Bestseller/Jack 
& Jones, Coop Norge AS, Johnells, Clas Ohlson 
och Caliroots.

• Butikskonceptet The Fitting Room har avslutats 
framgångsrikt med mycket uppmärksamhet i 
branschen

• Lanserat beta-version av möjligheten att ta betalt 
med betalkort via Touchtech Vendo i samband 
med The Fitting Room

Förväntad framtida utveckling
• Öka utrullningen av Touchtech Vendo i de befint-

liga kundernas hela butiksnät
• Fortsätta att utveckla eko-systemet genom att 

etableras partnerskap med fler värdeadderande 
och strategiska bolag i och utanför Sverige. 

• Utöka vårt erbjudande med fler produkter och 
tjänster

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
• Detaljhandeln står inför en stor digital 

omställning och även om bedömningen är att det 
kommer gagna Touchtech, som erbjuder digitala 
verktyg, kan det innebära längre beslutsprocesser

• Kompetensen inom bolaget är distribuerat bland 
anställda. Med hänsyn till liten personalstyrka 
och svårigheter i att rekrytera kan det vara en 
risk för leverans och underhåll av systemen.



The Fitting Room var en arena där kunden kunde 
prova det fulla sortimentet av kläder från Wacay 
och skor från Sneaky Steve på en butiksyta om 
endast 63 kvadratmeter. Beställningarna lades 
av kunderna på interaktiva touchskärmar. På så 
sätt kunde personalen spendera all sin tid med 
att serva kunderna. Beställningen levererades 
hem till kunden från respektive varumärkes 
egna webblager.

”Vi är väldigt imponerade med utfallet av The Fitting 
Room som ökade vår totala  e-handelsförsäljning med 
43%. Eftersom vi själva ansvarat för utbud och lager har 
en större andel sålts till fullpris, vilket skapat utrymme 
för bättre marginal för alla parter.” – säger Måns 
Månsson, VD och grundare Sneaky Steve.

Kvadratmeterförsäljningen för The Fitting Room, som 
höll öppet 11 oktober till 11 november, var nära dubbelt 
så hög som referenssnittet i Nordstan. I linje med 
förväntningarna låg andelen returer på mindre än en 
procent, tack vare att kunderna fick möjlighet att prova 
produkterna före beställning. Feedbacken från kunderna 
var genomgående positiv.

The Fitting Room i Nordstan, Göteborg överträffade förväntningarna genom att förena det bästa av 
fysisk och digital handel. Ökad onlineförsäljning med 43% och minskad andel returer med 89% är 
några av höjdpunkterna när projektet nu summeras.

”Jämfört med mer traditionella butikskoncept som jag 
jobbat i kunde jag i The Fitting Room ta hand om flera 
kunder samtidigt utan att lämna någon då jag hade 
alla provprodukter, lagersaldo och information om 
produkterna tillgängligt på butiksgolvet. Till en början 
trodde jag att konceptet framförallt skulle tilltala 
den yngre konsumenten men har nu helt ändrat 
uppfattning.” – säger Bernth Carning, butikssäljare på 
The Fitting Room.

I The Fitting Room var alla produkter taggade för 
att kunden enkelt skulle kunna ta del av storyn om 
produkten och varumärket. Det handlade om allt 
från designerns tankar till information om hållbarhet 
och konkreta egenskaper som adderar värde till 
produkten. I provrummet speglade sig kunden i en 
valbar virtuell miljö där musik, ljus och bild bidrog till 
att sätta rätt stämning och atmosfär.  

”Resultatet från The Fitting Room är ett bevis på att 
kombinationen av fysik och digital handel är både 
lönsammare och grönare. Vi ser fram emot att dela 
med oss av alla insikter och lärdomar för att skapa 
trygghet i det omfattande förändringsarbete som våra 
kunder befinner sig i.” - konstaterar Deniz Chaban och 
Johan Lind, VD och grundare, Touchtech respektive 
Vertiseit.
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Ägarförhållanden
Ägare som innehar 10% eller mer av andelar eller röster i företaget är Deniz Chaban och Greenfield 
(genom Bengt Nilsson).

Forskning och utveckling
Touchtech har under 2018 balanserat totalt 1,9 MSEK avseende lönekostnader för utvecklingsarbete 
av Touchtech Vendo. Immateriella anläggningstillgångar uppgick per 31 december 2018 till 3,9 
MSEK (2,8 MSEK). Betallösningen med kortterminal för Vendo stod för merparten av de balanserade 
utvecklingskostnaderna. 

Touchtech Vendo i sin grundutförande blev under 2018 helt färdigställd och ingen vidare aktivering 
av utvecklingstid behöver ske. Styrelsen anser, efter en nedskrivningsprövning, att värdet är högre 
än det bokförda värdet avseende immateriella tillgångar. Utveckling av nya komponenter och 
funktioner för Touchtech Vendo såsom betalfunktionen kommer att aktiveras.

Fond för utvecklingsavgifter ökas årligen med det belopp som aktiverats avseende företagets eget 
utvecklingsarbete. Fonden minskas ärligen med avskrivningen på det aktiverade utvecklingsarbetet.

Förslag till disposition av företagets förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -2 108 881, behandlas enligt följande:

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning 
med tillhörande noter.

 Aktiekapital 
Övrigt bundet

eget kapital
Övrigt fritt

eget kapital
Årets resultat

Summa fritt
eget kapital 

Vid årets början 723 100 1 874 800 13 940 168 -4 515 824 9 424 344

Resultatdisp. enl. 
beslut av årsstämma:

  -4 515 824 4 515 824 -

Fond för
utvecklingsavgifter

 1 408 953 -1 408 953  -1 408 953

Årets resultat    -5 906 510 -5 906 510

Vid årets slut 723 100 3 283 753 8 015 391 -5 906 510 2 108 881

 Belopp i kr

Ansamlad förlust -14 551 009

Överkursfond 22 566 400

Årets förlust -5 906 510

Summa 2 108 881

Balanseras i ny räkning 2 108 881



Belopp i kr Not 2018 2017

Nettoomsättning 6 126 395 4 255 192

Aktiverat arbete för egen räkning 1 907 326 1 696 800

Övriga rörelseintäkter 22 535 74 750

8 056 256 6 026 742

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -334 243 -768 660

Övriga externa kostnader -4 946 706 -3 710 807

Personalkostnader 3 -7 174 504 -4 901 395

Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar

-1 351 154 -1 021 214

Övriga rörelsekostnader -24 187 -30 820

Rörelseresultat -5 774 538 -4 406 154

Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter -131 972 -109 670

Resultat efter finansiella poster -5 906 510 -4 515 824

Resultat före skatt -5 906 510 -4 515 824

Årets resultat -5 906 510 -4 515 824

Resultaträkning
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Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella tillgångar 4 3 871 492 2 846 840

3 871 492 2 846 840

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 5 702 928 274 315

702 928 274 315

Summa anläggningstillgångar 4 574 420 3 121 155

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Råvaror och förnödenheter 298 249 249 201

298 249 249 201

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 755 828 459 334

Aktuell skattefordran - 23 960

Övriga fordringar - 367 481

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 308 807 104 512

2 064 635 955 287

Kassa och bank 3 584 634 10 863 852

Summa omsättningstillgångar 5 947 518 12 068 340

SUMMA TILLGÅNGAR 10 521 938 15 189 495

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 723 100 723 100

Fond för utvecklingsavgifter 3 283 753 1 874 800

4 006 853 2 597 900

Fritt eget kapital

Överkursfond 22 566 400 22 566 400

Balanserad vinst eller förlust -14 551 009 -8 626 232

Årets resultat -5 906 510 -4 515 824

2 108 881 9 424 344

Summa eget kapital 6 115 734 12 022 244

Långfristiga skulder 8

Övriga skulder till kreditinstitut 7 1 983 329 1 950 000

1 983 329 1 950 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 486 382 440 697

Skatteskulder 2 833 -

Övriga kortfristiga skulder 1 033 388 372 707

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 900 272 403 847

2 422 875 1 217 251

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 521 938 15 189 495

BALANSräkning



KASSAFLÖDESANALYS

Belopp i kr Not
2018-01-01- 
2018-12-31

2017-01-01- 
2017-12-31

Den löpande verksamheten    

Resultat efter finansiella poster  -5 906 510 -4 515 824

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m  12 -556 172 -675 586

Betald inkomstskatt  26 793 -31 130

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital

 -6 435 889 -5 222 540

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager  -49 048 -79 951

Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  -1 133 308 -517 160

Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder  802 791 -1 656 976

Kassaflöde från den löpande verksamheten  -6 815 454 -7 476 627

Investeringsverksamheten    

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -170 808 -

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -723 817 -389 469

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -894 625 -389 469

Finansieringsverksamheten    

Nyemission  - 17 684 100

Emissionskostnader   - -1 536 560

Upptagna lån  700 000 1 150 000

Amortering av lån -266 671 -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  433 329 17 297 540

Årets kassaflöde  -7 276 750 9 431 444

Likvida medel vid årets början  10 863 851 1 432 407

Likvida medel vid årets slut  3 587 101 10 863 851
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Not 1  Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 
(K3). Tillämpade principer är oförändrade jämfört med 
föregående år. 

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas inflyta.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån 
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar 
därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om 
ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. 
Avdrag görs för lämnade rabatter.

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. 
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda 
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per 
varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan 
nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder 
tillämpas:

Avskrivningar 
Immateriella anläggningstillgångar  År

Internt upparbetade immateriella tillgångar  
Balanserade utgifter för utveckling och
liknande arbeten     5
 
Immateriella anläggningstillgångar tas bort från 
balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller 
när inte framtida ekonomiska fördelar väntas från 
användning, utrangering eller avyttring av tillgången. 
När Immateriella anläggningstillgångar avyttras 
bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan 
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och 
redovisas i resutlaträkningen i någon av posterna Övriga 
rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader.

Aktivering av internt upparbetade immateriella 
anläggningstillgångar

Företaget redovisar internt upparbetade immateriella 
anläggningstillgångar enligt  aktiveringsmodellen. Det 
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innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en 
internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras 
och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, 
under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012: l är 
uppfyllda.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I 
anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även 
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. När 
materiella anläggningstillgångar avyttras bestäms 
realisationsresultatet som skillnaden mellan 
försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och 
redovisas i resultaträkningen i någon av posterna Övriga 
rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade 
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. 
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. 
Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid 
anskaffningstillfället i då rådande prisnivå.

Materiella anläggningstillgångar   År

Inventarier, verktyg och installationer  3

Prövning av nedskrivningsbehov av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar

Per varje balansdag görs en bedömning av om det föreligger 
någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess 
redovisade värde. Finns det en sådan indikation beräknas 
tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet 
understiger redovisat värde görs en nedskrivning 
som kostnadsförs. En internt upparbetad immateriell 
anläggningstillgång som ännu inte är färdig att användas 
eller säljas per balansdagen nedskrivningsprövas alltid.

Återvinningsvärdet för en tillgång eller en kassagenererande 
enhet är det högsta av verkligt värde med avdrag för 
försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Verkligt värde 
med avdrag för försäljningskostnader utgörs av det pris som 
företaget beräknar kunna erhålla vid en försäljning mellan 
kunniga parter som är oberoende av varandra och som har 
intresse av att transaktionen genomförs. Avdrag görs för 
sådana kostnader som är direkt hänförliga till försäljningen. 
Nyttjandevärdet utgörs av framtida kassaflöden som en tillgång 
eller en kassagenererande enhet väntas ge upphov till.

NOTER



Prövning av nedskrivningsbehov av immateriella och 
materiella anläggningstillgångar

Per varje balansdag görs en bedömning av om det 
föreligger någon indikation på att en tillgångs värde 
är lägre än dess redovisade värde. Finns det en sådan 
indikation beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om 
återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs 
en nedskrivning som kostnadsförs. En internt uppar-
betad immateriell anläggningstillgång som ännu inte 
är färdig att användas eller säljas per balansdagen 
nedskrivningsprövas alltid.

Återvinningsvärdet för en tillgång eller en kassagenere-
rande enhet är det högsta av verkligt värde med avdrag 
för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. Verkligt 
värde med avdrag för försäljningskostnader utgörs av 
det pris som företaget beräknar kunna erhålla vid en 
försäljning mellan kunniga parter som är oberoende 
av varandra och som har intresse av att transaktionen 
genomförs. Avdrag görs för sådana kostnader som 
är direkt hänförliga till försäljningen. Nyttjandevärdet 
utgörs av framtida kassaflöden som en tillgång eller en 
kassagenererande enhet väntas ge upphov till.

Leasing

Alla leasingavtal redovisas som operationella leasin-
gavtal.

Operationella leasingavtal

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, in-
klusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter 
för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas 
som kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager

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

Skatt

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av 
aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är 
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser 
årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovi-
sats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt 
resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av 
tidigare transaktioner eller händelser.                              
               
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det 
belopp som sannolikt kommer att återvinnas baserat 
på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. 
Värderingen omprövas varje balansdag.

Intäkter

Försäljning av varor
Försäljningen av varor redovisas när Företaget har 
överfört de väsentliga risker och förmåner som är 
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förknippade med varornas ägande till kunden, varorna 
har levererats till kunden och de utgifter som uppkom-
mer till följd av transaktionen kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt.

Intäkter från försäljningen av varor som inte har några 
betydande serviceförpliktelser redovisas vid leverans. 
När varor säljs tillsammans med kundlojalitetsprogram 
fördelas den erhållna  ersättningen  mellan försäljning 
av varor och försäljning av incitament baserat på deras 
verkliga värden. Intäkter från försäljning där incitament 
från kundlojalitetsprogram utnyttjas redovisas först vid 
inlösen av incitamentet och i samband med att under-
liggande produkter levereras.

Intäkten från försäljning av varor beräknas till det 
lägsta av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av 
minimileaseavgifterna beräknat till marknadsränta. 
Om avtalet löper med osedvanligt låg ränta redovisas 
försäljningsintäkten till det belopp som skulle ha redo-
visats om marknadsränta hade avtalats.

Utförande av tjänster

Företaget genererar intäkter från tjänster i form av 
abonnemang. Ersättningen för dessa tjänster periodis-
eras initialt, inkluderade i Förutbetalda intäkter och 
intäktsredovisas i den period då tjänsten utförs.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av 
ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 

Kortfristiga ersättningar:

Kortfristiga ersättningar i företaget utgör av bland 
annat lön, sociala avgifter, betald semester, betald 
sjukfrånvaro, bonus och ersättning efter avslutad an-
ställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas 
som en 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.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

I företaget finns endast avgiftsbestämda pension-
splaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras 
planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns 
förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa 
avgifter.

Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en 
kostnad under den period de anställda utför de tjänster 
som ligger till grund för förpliktelsen.

Övriga långfristiga ersättningar till anställda
Skuld avseende övriga långfristiga ersättningar till 
anställda redovisas till nuvärdet av förpliktelsen på 
balansdagen.

Likvida medel

Likvida medel består av kassamedel och disponibla 
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut 
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och andra kortfristiga, likvida placeringar som lätt kan 
omvandlas till känt belopp och som är utsatta för obetyd-
lig risk för värdefluktuationer. Sådana placeringar har en 
löptid på maximalt tre månader.

Eget kapital 
Eget kapital i företaget består av följande poster:
Aktiekapital som representerar det nominella värdet för 
emitterade och registrerade aktier. Överkursfond som 
innefattar eventuell premie som erhållits vid nyemis-
sion av aktiekapital. Eventuella transaktionskostnader 
som sammanhänger med nyemission av aktier dras från 
överkursen, med hänsyn tagen till eventuella inkomstskat-
teeffekter. Fond för utvecklingsutgifter ökas årligen med 
det belopp som aktiverats avseende företagets eget ut-
vecklingsarbete. Fonden minskas årligen med avskrivnin-
gen på det aktiverade utvecklingsarbetet.

Balanserad vinst/Ansamlad förlust och Årets resultat, 
dvs. alla balanserade vinster/förluster och aktierelat-
erade ersättningar för innevarande och tidigare perioder 
samt förvärv av egna aktier. Här  ingår också reserver 
för finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning och 
kassaflödessäkringar som innehåller vinster och förluster 
relaterade till dessa typer av finansiella instrument. Tran-
saktioner med företagets ägare, såsom aktieägartillskott 
och utdelningar, redovisas separat i eget Utdelningar som 
ska betalas ingår i posten Övriga skulder när utdelningar-
na har godkänts på en bolagsstämma före balansdagen.

Not 2  Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av re-
dovisningsprinciper, 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 faktor-
er. som under rådande omständigheter anses vara 
rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma 
de redovisade värdena på tillgångar och skulder. 
som inte annan, framgår tydligt från andra källor. Det 
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar 
och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses 
över regelbundet.

Enligt ledningen är väsentliga bedömningar avseende 
tillämpade redovisningsprinciper samt källor till 
osäkerhet i uppskattningar relaterade till aktivering av 
utvecklingskostnader.

Aktiverade utvecklingskostnader
Utvecklingsarbetet anses vara av väsentligt värde för 
bolaget under kommande år då det är av avgörande 
betydelse för att bolaget ska generera framtida mer-
intäkter och kostnadsbesparningar. Avskrivningar på 
aktiverade kostnader görs baserat på bedömd ekon-
omisk livslängd. Avskrivningstukten kan komma att 
förändras baserat på till exempel teknisk utveckling.



Not 5  Inventarier, verktyg och installationer

 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden   

-Vid årets början 389 469 -

-Nyanskaffningar 785 671 389 469

-Avyttringar och utrangeringar -61 854 -

 1 113 286 389 469

Ackumulerade avskrivningar   

-Vid årets början -115 154 -

-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 2 467 -

-Årets avskrivning -297 671 -115 154

 -410 358 -115 154

Redovisat värde vid årets slut 702 928 274 315
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Not 3   Anställda och personalkostnader

Not 4  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

Medelantalet anställda 2018-12-31 2017-12-31

 12 9

Totalt 12 9

 2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden   

-Vid årets början 4 858 200 3 161 400

-Egenutvecklade tillgångar 2 078 134 1 696 800

Vid årets slut 6 936 334 4 858 200

Ackumulerade avskrivningar   

-Vid årets början -2 011 360 -1 105 300

-Årets avskrivning -1 053 482 -906 060

Vid årets slut -3 064 842 -2 011 360

Redovisat värde vid årets slut 3 871 492 2 846 840



Not 6  Antal aktier och kvotvärde
        2018-12-31 2017-12-31

Antal aktier          7 231 000    7 231 000

Not 7  Checkräkningskredit  
         2018-12-31 2017-12-31
  
Beviljad kreditlimit           500 000      500 000
Outnyttjad del          -500 000     -500 000
  
Utnyttjat kreditbelopp          -     -
  

Not 8  Långfristiga skulder  

         2018-12-31 2017-12-31

Amortering inom 2 till 5 år       1 983 329   1 950 000

Not 9  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter      2018-12-31 2017-12-31  

För egna skulder och avsättningar    

Företagsinteckningar         3 500 000    3 500 000

Summa ställda säkerheter        3 500 000    3 500 000

     

Eventualförpliktelser                  Inga             Inga
  

Not 10  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
• Utökat tjänstepaketering med bl.a. coachning av e-handel i butik för butikspersonal
• Utveckling av ny funktionalitet i Touchtech Vendo, bl.a. i samarbete med Coop som utökat med ytterligare 

sju butiker samt kraftfullt statistikpaket

Not 11  Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.
 
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
 
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Not 12  JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I KASSAFLÖDET
        2018-12-31 2017-12-31

Avskrivningar         1 351 154   1 021 214

Aktivering av arbete för egen räkning     -1 907 326 -1 696 800

Summa justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet      -556 172     -675 586
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