Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30
TiksPac AB (publ) 556856-0063

Kort om TiksPac AB (publ)
Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på
ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det
aktuella området (uppdragsgivarna). Verksamheten finansieras av företag (sponsorkunder) som mot
en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar engagemang för sin lokala miljö.
Tjänsten är kostnadsfri för uppdragsgivarna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av
stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av
stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar.

VÅRT BÄSTA ÅR!
Nästan fördubblat resultat
jämfört med föregående år

TiksPac AB (publ), 556856-0063 är moderbolag till:
556605-1263 TiksPac Norden AB
556804-9786 TUD AB
Den hittillsvarande verksamheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland har varit i
dotterbolaget TiksPac Norden AB, där verksamheten startade 2001.
Detta är andra året där verksamheten delats upp i en del som enbart skall syssla med
verksamheten i Norden och där moderbolaget, TiksPac AB (publ) står för all övrig
verksamhet inkl. expansionen utanför Norden. Dotterbolaget TUD AB har varit vilande under
hela verksamhetsåret.

Sammanfattning av bokslutskommuniké (koncernen)
Helåret, 2013-07-01 till 2014-06-30
 Nettoomsättningen uppgick till 21 353 611 SEK (18 346 091)

 Rörelseresultatet uppgick till 3 966 177 SEK (2 129 273)
 Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 136 019 SEK (1 191 629)
 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 966 000 SEK (2 014 000)
 Resultat per aktie* uppgick till 0,44 SEK (0,24)
* Periodens resultat dividerat med 7 114 089 utestående aktier
Sammanfattning av bokslutskommuniké (dotterbolaget TiksPac Norden AB)
Helåret, 2013-07-01 till 2014-06-30





Nettoomsättningen uppgick till 21 153 555 SEK (18 211 091)
Rörelseresultatet uppgick till 3 980 456 SEK (2 703 327)
Resultat efter finansiella poster uppgick till 3 891 113 SEK (1 794 782)
Resultat per aktie* uppgick till 0,55 SEK (0,36)

* Periodens resultat dividerat med 7 114 089 utestående aktier.

Sammanfattning av delårsrapport (koncernen)
Fjärde kvartalet 2014-04-01 till 2014-06-30





Nettoomsättningen uppgick till 5 550 000 SEK (4 621 000)
Rörelseresultatet uppgick till 471 000 SEK (449 000)
Resultat efter finansiella poster uppgick till 242 000 SEK (220 000)
Resultat per aktie* uppgick till 0,007

* Periodens resultat dividerat med 7 114 089 utestående aktier.

Sammanfattning av delårsrapport (TiksPac Norden AB)
Fjärde kvartalet 2014-04-01 till 2014-06-30





Nettoomsättningen uppgick till 5 550 000 SEK (4 621 000)
Rörelseresultatet uppgick till 806 000 SEK (770 000)
Resultat efter finansiella poster uppgick till 795 000 SEK (470 000)
Resultat per aktie* uppgick till 0,113

* Periodens resultat dividerat med 7 114 089 utestående aktier.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2013/2014
 Verksamheten delades upp 2012-06-30, så att dotterbolaget TiksPac Norden AB fick
hela ansvaret för ”Norden” och moderbolaget TiksPac AB fick ansvaret för expansion
ut i Europa.
 Kostnader togs under 2013-2014 för att påbörja expansionen i Finland och UK.
 Nyemission genomfördes i oktober 2013 och TiksPac listas på AktieTorget.
TiksPac får en mycket begränsad skattekostnad innevarande år, då vi har avdragsgilla
emissionskostnader som är bokförda mot överkursfonden i balansräkningen.
 Konvertibelemission om 8 MSEK genomfördes i februari 2014, emissionen tecknades
till cirka 16,3 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 204 %.
Emissionen genomfördes för att på sikt förbättra resultatet ytterligare. Vid första
nyttjandetillfället för konvertibla skuldebrev i april-maj 2014, utnyttjades 399 312 kr
av konvertiblerna på 8 000 000 kr, vilket medförde att antalet aktier ökade med
114 089 (konverteringskurs 3,50). Återstår 7 600 688 kr.
 Nya avtal med kommuner i Sverige, Norge, Danmark och Finland tecknades.
 TiksPac blir vänföretag till WWF.
 TiksPac utsågs av Dagens Industri för tredje gången till ett av Sveriges Gasellföretag.

Kommentar av VD Stig-Arne Mårtensson
Vill kortfattat kommentera det gångna året för att sedan gå vidare med bolagets spännande
utmaningar för hösten.
Vi fick en bra start på hösten 2013 och vi har publicerat lysande rapporter under året.
Vi har varit och är fortfarande en ganska slimmad organisation så jag är otroligt stolt över
samtliga medarbetare som bidragit till bolagets fantastiska resultat.
Vi har nu startat upp igen efter en härlig sommarledighet och alla är laddade för kommande
utmaningar, vår vision är tillväxt på samtliga marknader.
Tid och kraft kommer att läggas på expansion UK där vi siktar på signat avtal och uppstart av
ett pilotprojekt innan december. Vi har under augusti blivit exklusiv samarbetspartner till
organisationen Keep Britain Tidy, en nationell organisation som arbetar för en renare miljö
och kommer hjälpa oss i vårt etableringsarbete.
Även Finland kommer att växa med nya kommuner under hösten. Ny försäljningschef för
Nordenbolaget tillträder 1 september som kommer att stärka upp säljorganisation på
hemmaplan medan vår försäljningschef EU ges mer tid åt expansionen.

Affärsidé
TiksPacs affärsidé är att utan kostnad för uppdragsgivaren eller användaren skapa rena
publika rum genom ett miljökoncept, som finansieras av sponsorkunder och motiveras av
dessa sponsorkunders samhällsansvar.

Affärsmodell
TiksPacs affärsmodell går ut på att ingå avtal med sponsorkunder innebärande att
sponsorkunderna mot ett fastställt pris erhåller en mediaplats på TiksPacs produkter
(stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar), vilka placeras ut enligt avtal med
uppdragsgivare (till exempel kommuner eller företag som förfogar över platser där
produkterna fyller en funktion). Avtalen med sponsorkunderna sluts på två års tid och
avgiften för mediaplatsen betalas årsvis. Den internationella expansionen i utanför
Skandinavien är tänkt att i huvudsak ske genom dotterbolag.

Verksamhet
Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av
hundpåsar på ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för
renhållningen inom det aktuella området (uppdragsgivarna). Verksamheten finansieras av
företag (sponsorkunder) som mot en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och
därmed visar engagemang för sin lokala miljö. Tjänsten är kostnadsfri för uppdragsgivarna,
som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. TiksPac svarar, genom
underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och montering
av dekaler på stationer samt distribution av påsar.

Bolagsstruktur
Verksamheten har bedrivits i dotterbolaget TiksPac Norden AB sedan 2001. Moderbolaget
TiksPac AB (publ) bildades under 2011 som moderbolag i koncernen. Moderbolaget har,
förutom dotterbolaget TiksPac Norden AB, ytterligare ett helägt dotterbolag - TUD AB. Den
huvudsakliga verksamheten sker idag i TiksPac Norden AB. I dotterbolaget TUD AB bedrivs
för närvarande ingen verksamhet, varför detta bolag är tänkt att avvecklas.

Målsättning
TiksPacs målsättning är att utveckla sitt koncept till ett marknadsledande koncept i hela
världen för rena publika rum samt att med sina produkter bidra till att skapa en allmänt
högre hygienstandard för rena publika rum, behålla bolagets position i Skandinavien med ett
förbättrat rörelseresultat samt att bli ett lönsamt tillväxtföretag även utanför Skandinavien.

TiksPacs produkter och tjänster
TiksPac tillhandahåller tre produkter för att uppmuntra hundägare att plocka upp efter sina
hundar. Tillhandahållandet är ett samarbete mellan TiksPac, uppdragsgivarna, användarna
(främst hundägare) och sponsorkunder.

TiksPac-station
En station som tillhandahåller
TiksPac-hundpåsar.

TiksCan
Hundlatrin för uppsamling av
TiksPac-hundpåse.

TiksPac-hundpåse
Hundpåse, som är fullständigt
komposter- och nedbrytbar.

Förslag till disposition av TiksPac AB:s (publ) resultat
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning ska lämnas för
räkenskapsåret 2013-07-01 till 2014-06-30. TiksPacs styrelse anser att det gagnar
aktieägarna bättre att medlen kvarstår i bolaget och används för fortsatt expansion.
Fortsätter bolagets positiva vinstutveckling räknar styrelsen med att kunna föreslå
aktieutdelning för räkenskapsåret 2014/2015.
Årsredovisning tillgänglig
Årsredovisningen planerar att publiceras på bolagets (www.tikspac.eu) och AktieTorgets
(www.aktietorget.se) respektive hemsida under oktober 2014. Datum för publicering av
årsredovisning och datum för årsstämma kommer publiceras senast i samband med
kallelsen till årsstämman.
Principer för bokslutskommunikén
Bokslutskommunikén har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som bolagets
senaste årsredovisning och enligt Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre företag.
Granskning av revisor
Bokslutskommunikén har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Avlämnande av bokslutskommuniké
Falkenberg den 22 augusti
TiksPac AB (publ)
Styrelsen
Lars Åke Södergren, styrelseordförande
Stig-Arne Mårtensson, styrelseledamot och VD
Kaj Svensson, styrelseledamot
Marcus Rosendahl, styrelseledamot

