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TopRight i snabb tillväxt
 ▶ Rekordstor efterfrågan på SMART Glas resulterade i kraftig 

orderingång under andra halvan av 2017.

 ▶ Bekräftade order från kund fram till 27 februari 2018 var 26 Mkr. 

 ▶ Stor uppmärksamhet i media kring både SMART Glas och BRIGHT 
Safety har satt strålkastarljus på TopRight.

 ▶ Ansedda kunder som Skanska, Spotify och Volkswagen väljer att 
samarbeta med TopRight. 

 ▶ Intensiv organisationsutveckling med säljstyrka i fokus, från 3 till 
10 anställda på mindre än ett halvår, för att möta efterfrågan och 
TopRights expansiva utveckling.

 ▶ TopRight en av NGMs mest omsatta aktier direkt efter börsnoteringen 
i december 2017.

Finansiell översikt för helår 2017
Jämfört med samma period föregående år  

 ▶ Nettoomsättningen 2017 för bolaget ökade med 253 procent till 5,2 
Mkr (1,5).

 ▶ Rörelseresultatet uppgick till -9,4 Mkr (-1,2).

 ▶ I rörelseresultatet ingår engångskostnader i samband med höstens 
emission och börsintroduktion på 2,5 Mkr.

 ▶ Höstens kraftiga expansion har medfört kostnadsökningar om 4,4 Mkr.

 ▶ Årets resultat uppgår till -9,3 Mkr (-1,3).

https://toprightnordic.com
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Rekordår för TopRight 
 
2017 var TopRights år. Vi expanderade kraftigt parallellt med stor 
uppmärksamhet i media och ett fantastiskt intresse för våra produkter. 
Året kröntes med att bolaget noterades på NGM den 15 december. 

Vi har fått ett tydligt kvitto på att vårt erbjudande inom SMART 
Glas ligger helt rätt i tiden. Den stora efterfrågan som till och med 
överträffade våra förväntningar, drev på behovet av att expandera 
ännu snabbare. Vi blev dessutom prisbelönade för vår utveckling inom 
BRIGHT Safety, produkter med innovativ ljusteknik som gör arbete på 
väg säkrare med ny ljusteknologi. 

Från att ha varit nästintill okända på marknaden är vi nu ett bolag som 
kan stoltsera med kunder som Spotify, Skanska, Linnéuniversitetet, 
Volkswagen, Sveriges domstolar och sjukvården i Stockholm, Sundsvall 
och Göteborg.

Allt detta på ett år. 

Anders Myrbäck är VD 
för TopRight Nordic.

https://toprightnordic.com
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Vår väg under 2017 
Det är med stolthet och glädje jag blickar tillbaka på 2017. Vi har 
uppnått enormt mycket och marknaden har med öppna armar 
omfamnat både oss och våra produkter. En av årets viktigaste 
händelser var vår nyemission under augusti och september som gav 
oss 872 nya aktieägare och ett kapitaltillskott på 17,5 miljoner kronor. 

Fyra områden vi arbetat med som extra strategiskt viktiga har varit; 
affärer, kommunikation, utveckling och samarbeten. 

Lysande affärer 
Timingen för TopRight hade nog inte kunnat vara bättre. Den 
omedelbara respons vi fått på framförallt SMART Glas bekräftar precis 
detta. Med några av Sveriges främsta företag och samhällsviktiga 
organisationer som valt att bli kunder till oss under 2017, har vi etablerat 
goda referenser.

https://toprightnordic.com
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Kommunikationens kraft
Det har varit ett medvetet drag som gett god avkastning. 
Kommunikation. Det här ligger i TopRights DNA, vi kommunicerar. 
Genom sociala medier, pressmeddelanden, möten, vår levande 
hemsida och genom direktkontakt med flertalet medier vill vi göra allt 
för att ni - kunder, investerare, aktieägare och intressenter ska kunna 
följa oss nära och öppet. I våras syntes vi i SVTs Rapport som gjorde 
ett reportage om vår BRIGHT Safety-satsning. Vi har förekommit i flera 
artiklar såväl rikstäckande medier som Dagens industri och SvD som 
i ett 30-tal titlar inom fackpress. I januari 2018 lanserades dessutom 
vårt nyhetsbrev, där vi berättar om aktuella affärer, utveckling och 
aktiviteter. 

En organisation i full styrka 
I början av 2017 bestod personalstyrkan på TopRight av 4 personer, i 
slutet av året var vi 12 medarbetare på TopRight. Tonvikten har legat 
vid att få en ordentlig säljorganisation och en CFO på plats. Det är 
en kompetent säljstyrka med erfarenhet från olika branscher, och 
infasningen i TopRights värld har gått smidigt och snabbt.

https://toprightnordic.com
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Produkter som bryter ny mark 
Förutom våra uppmärksammade produkter inom SMART Glas har 
vi lanserat flera produkter inom BRIGHT Safety. Vårt mobila upplysta 
farthinder, så kallat aktivt farthinder, blev genast populärt. Det är unikt 
i sitt slag på marknaden. Samarbetet med Attunda Brandkår, som 
syftade till att testa produkterna i skarp miljö, fick Motormännens 
prestigefyllda utmärkelse. Fler produkter ligger nu i pipeline för 
att lanseras och med aktiva farthinder, varningstält och upplysta 
varselkläder är vi helt inställda på att det här kommer att bli en ny 
standard för de som arbetar på och vid väg. 

Samarbeten med marknadens proffs 
Vi har valt att lägga stor vikt vid att knyta erfarna och 
kvalitetsmedvetna samarbetspartners till oss för att säkra hela kedjan 
från order till leverans, installation och uppföljning. Med sitt kunnande 
och kundnätverk har våra samarbetspartners inom SMART Glas blivit 
viktiga länkar i kedjan och vi ser nu till att utbilda och certifiera dessa i 
våra lösningar. Vi växlar successivt över till en försäljningsstrategi som 

https://toprightnordic.com
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innebär att vi på sikt endast säljer genom återförsäljare. Vi har under 
2017 tecknat volymavtal till ett värde av minst 10 Mkr årligen med 
återförsäljare av SMART Glas. Inom BRIGHT Safety området har vi nu 
tecknat avtal med DAFO och BRINAB, som är två välkända och viktiga 
aktörer på marknaden. 

Fönster mot marknaden 
Marknaden för våra lösningar är stor och det är ju de facto så att vi 
sitter i den angenäma positionen att vi dessutom skapar en marknad. 
På flertalet områden är vi faktiskt än så länge relativt ensamma. 
Intresset från marknaden för SMART Glas visade sig vara mer än 
vad vi vågat hoppas på. Vi leder utvecklingen på det här området 
och som marknadsledare blir vi på TopRight anlitade som experter, 
när man i branschsammanhang blickar på framtidens lösningar. Vårt 
samarbete med branschorganisationerna är viktigt, både för oss 
och för utvecklingen i hela branschen. Uppmärksamheten i media, 
bland kunder, partners och bland investerare har överträffat våra 
förväntningar, dessutom fattar kunderna snabba beslut. En mycket 
positiv bild. Det stora intresset och växande efterfrågan på SMART 
Glas innebar att vi var tvungna att expandera snabbt under 2017. Nu 
ligger fokus på att balansera mellan nyförsäljning och att konvertera 
beställningarna till leverans och installation med hög kvalitet. Parallellt 
bygger vi också immateriellt värde genom att säkra varumärkesskydd 
på våra lösningar.  

Årets resultat 
TopRights notering på NGM har underlättat för oss att ta flera 
viktiga steg på kort tid. Uppmärksamheten och inkommande 
förfrågningar är på väldigt höga nivåer och växer för varje vecka. 
Samtidigt bygger vi upp organisationen för att klara kvalitet och 
volym i försäljning, leveranser och utveckling. De flesta delar har 
överträffat våra förväntningar och vi ser mycket positivt på TopRights 
möjligheter. Samtidigt som orderingången faktiskt är starkare än våra 
uppskattningar, understiger bokförda intäkter under uppstartsperioden 
under 2017 vår initiala prognos. Analysen pekar på att vi underskattade 
tidsaspekten i att konvertera offerter till leveranser i den takt som 

https://toprightnordic.com
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vi först hoppats på. Med en klart större organisation har vi nu inte 
längre det problemet utan ser att vi kan växa i takt med efterfrågan. 
Bekräftade order från kunder och återförsäljare är 26 Mkr per den 27 
februari 2018. Ett annat kvitto på att vi är på rätt väg är tillströmningen 
av nya aktieägare där det tillkom 872 nya vid noteringen, vilket därefter 
hade ökat till 1100 vid årsskiftet. 

2018 – en ljus framtid 
Genom det landsomfattande nätverk av samarbetspartners vi byggt 
och med det stora intresset för våra produkter hos kunder, media, 
myndigheter och investerare - tar vi oss med kraft an det nya året, och 
de möjligheter som ligger framför oss. Tillräckligt erfarna för att inte 
vara blinda för hot och utmaningar som kan uppstå längs vägen. Men 
marknaden är minst sagt glödhet. Det ser ljust ut. 

Anders Myrbäck 
Verkställande direktör 

Vi verkar för en smartare och ljusare värld!

https://toprightnordic.com
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Väsentliga händelser under rapportperioden 
 ▶ Skanska beställer SMART glas till Linnéuniversitetet Kalmar.

 ▶ Spotify supermoderna nya huvudkontor betställer SMART Glas.

 ▶ Får Motormännens pris – ”Årets Hjulklapp” för arbete 
med att skapa en säkrare arbetsmiljö för räddningstjänst, 
bärgningspersonal och vägarbetare i trafiken.

 ▶ Ny teknik på väg kan öka säkerheten för räddningspersonal 
på väg. Ett projekt finansierat av Trafikverkets Skyltfond där 
TopRight Nordic tillsammans med Brandkåren Attunda utvecklar 
varningsmaterial med elektroluminiscent ljus.

 ▶ Domstolsverket ökar säkerheten med SMART Glas hos 
Tingsrätten i Linköping.

 ▶ TopRight i test med brittiska järnvägsbolaget Network Rail.

 ▶ GLASkedjan blir återförsäljare för SMART Glas.

 ▶ Volkswagen beställer SMART Glas till sitt showroom i Stockholm City.

 ▶ Engströms Bil i Linköping beställer SMART Glas för att bygga en 
digital kundupplevelse i bilsalongen.

Väsentliga händelser efter rapportperioden 
 ▶ Fler order från sjukvården och långsiktigt partnerskap med 

Modulex.

 ▶ Leverans av SMART Glas till ett av Skanskas projekt för ett stort 
svenskt sjukhus.

 ▶ Dafo Brand blir återförsäljare för BRIGHT Safety.

 ▶ Räddningstjänsten beställer aktiva farthinder för att skapa en 
säkrare arbetsmiljö i trafiken.

Notera. Denna information 
är sådan som TopRight 
Nordic AB är skyldigt 
att offentliggöra enligt 
EU:S marknads- 
missbruksförordning 
och lagen om 
värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades, 
genom nedanstående 
persons försorg, för 
offentliggörande den 28 
februari 2017 kl. 13.30.

https://toprightnordic.com
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Intäkter och resultat
Nettoomsättningen ökade med 253 procent till 5,2 Mkr jämfört 
med 2016 (1,6). Rörelseresultatet uppgick till -9,3 Mkr (-1,2) och 
rörelsemarginalen till 16 procent (42). 

Under hösten har bolaget expanderat kraftigt med hjälp av den 
genomförda nyemissionen. Bolaget har ökat sin personalstyrka från 
3 till 12 med ökade kostnader om 2,5 Mkr för 2017. Satsningar har 
gjort i nytt CRM, marknadskampanjer inkl ny hemsida och övriga 
bolagsstrukturfrågor om totalt 1,9 Mkr.

Resultatet är under andra halvåret belastat med engångskostnader om 
2,5 Mkr i samband med bolagets börsintroduktion.

Kassaflöde och finansiell ställning
Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 
under 2017 till -14,4 Mkr (-2,0). För andra halvåret uppgick bolagets 
kassaflöde för den löpande verksamheten till -15.9   Mkr. Bolagets 
likvida medel uppgick vid periodens utgång till 2,3 Mkr (114 tkr).

Bolagets långfristiga skulder uppgår till 150 tkr. Soliditeten uppgår till 
89 procent (62). 

Under året genomfördes tre nyemissioner i TopRight Nordic om 22,8    
Mkr, varav en under andra halvåret om 18,3 Mkr. 

Förändring av eget kapital

 Aktiekapital Fond för Överkursfond Övrigt fritt  Summa  
  utv avg  eget kapital eget kapital

Eget kapital 2016-12-31 459 002 – 4 975 221 -3 131 498 2 302 725
Nyemission 151 194 – 22 608 965 – 22 760 159
Fond för utvecklingsavgifter – 510 031 – -510 031 –
Årets resultat – – – -9 332 312 -9 332 312
 610 196 510 031 27 584 186 -12 973 841 15 730 572

https://toprightnordic.com
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Investeringar
Bolagets totala investeringar under 2017 uppgår till 5,9 Mkr. 
Investeringar har gjorts i produktionsanläggningen i Kina om 2,8 
Mkr varav 2 Mkr avser aktier i bolagets intressebolag Elledtronic Ltd. 
Vidare har 2,8 Mkr satsats i teknikutveckling inom området SAFETY. 
Inköp av inventarier har gjorts om 309 tkr varav 280 avser inköp av 
demomaterial.

Medarbetare
Antal anställda i bolaget uppgick vid periodens slut till 9 personer, 
jämfört med 2 personer samma tid föregående år. Bolaget anlitar 
därutöver konsulter för enskilda projekt och vissa funktioner i bolaget.

https://toprightnordic.com
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TopRight aktie
TopRight Nordic AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF. Den 15 
december 2017 noterades TopRights aktie till 9,75 kr. Det motsvarade 
ett marknadsvärde på ca 119,6 Mkr. Under 2017 har aktien noterats 
som högst till 12,80 den 27 december och som lägst till 5,05 kr den 
15 december. Aktien har uppvisat en mycket god handel och stadig 
ökning av antalet aktieägare och var vid årets sista handelsdag 1 100 st.

 
Antal aktier 12 267 900 
Resultat efter skatt per aktie -0,76 kr 
Antal utestående aktier vid rapporteringsperiodens utgång  
12 267 900 
Antal aktier 2016, genomsnitt, justerat för split 9 473 476

 
De tio största aktieägarna per den 31 december 2017 

 
ÄGARE 

 
ANTAL AKTIER

 
ANDEL

FAAV Invest AB 1 461 275 12,0 %

Svensk Företagsförädling AB 1 228 120 10,0 %

Yimyame Consulting AB 792 200 6,5 %

Nikolaos Zabaklis 506 920 4,2 %

Taptum Finance AB 457 750 3,8 %

Barrier Invest AB 407 050 3,3 %

Innovations Utveckling & Förmedling  
i Stockholm AB 396 200 3,3 %

Fom Capital AB 390 000 3,2 %

Daniel Moström 357 320 2,9 %

Tobias Weigel 325 242 2,7 %

https://toprightnordic.com
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Kommande rapporttillfällen
 ▶ Bolagsstämma 11 april 2018 

 ▶ Delårsrapport för perioden januari–mars, 29 maj 2018

 ▶ Delårsrapport för perioden april–juni, 29 aug 2018

 ▶ Delårsrapport för perioden juli-september, 26 okt 2018

 ▶ Bolagets årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på bolagets 
hemsida efter bolagsstämman den 11 april 2018

För ytterligare information vänligen kontakta:  

Anders Myrbäck 
Verkställande direktör 
0703- 323 007 
anders.myrback@toprightnordic.com

Redovisningsprinciper
Årsbokslutet har upprättats enligt årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och      
koncernredovisning (K3).  

Revision
Bokslutskommunikén har varit föremål för granskning av företagets 
revisor.

TopRight är noterad på NGM Nordic MTF och mentor är Eminova 
Fondkommission AB. 

Styrelsen föreslår att balanserat resultat överförs i ny räkning.

https://toprightnordic.com
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Resultaträkning helår
 2017 2016
Nettoomsättning 5 204 789 1 475 955
Förändring av lager av produkter i arbete, 
färdiga varor och pågående arbete för annans räkning 87 084 66 500
Aktiverat arbete för egen räkning 510 031 –
Övriga rörelseintäkter 42 568 35 128
 5 844 472 1 577 583
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter - 4 368 861 -854 911
Övriga externa kostnader -5 131 946 -390 866
Personalkostnader -4 855 537 -995 499
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -736 610 -562 904
Övriga rörelsekostnader -33 736 -8 798
Summa rörelsens kostnader -15 126 690 -2 812 978
 
Rörelseresultat -9 282 218 -1 235 395

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 726 1
Räntekostnader och liknande resultatposter -57 820 -81 093
Summa resultat från finansiella poster -50 094 -81 092

Resultat efter finansiella poster -9 332 312 -1 316 487

Årets förlust -9 332 312 -1 316 487

https://toprightnordic.com
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Resultaträkning juli-december
   2017 2016
Nettoomsättning  1 066 858 1 413 031
Förändring av lager av produkter i arbete, 
färdiga varor och pågående arbete för annans räkning 87 084 66 500
Aktiverat arbete för egen räkning 510 031 –
Övriga rörelseintäkter 28 797 33 868
 1 692 770 1 513 399
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -1 748 351 -755 609
Övriga externa kostnader -4 839 201 -221 715
Personalkostnader -4 196 195 -505 019
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -422 176 -283 357
Övriga rörelsekostnader -27 149 -8 751
Summa rörelsens kostnader -11 233 071 -1 744 450
 
Rörelseresultat -9 540 301 -261 052

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 726 –
Räntekostnader och liknande resultatposter -28 140 -37 647
Summa resultat från finansiella poster -20 414 -37 647

Resultat efter finansiella poster -9 560 715 -298 699

Periodens förlust -9 560 715 -298 699

https://toprightnordic.com
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Balansräkning
Tillgångar 2017-12-31 2016-12-31

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten 4 030 886 1 099 474
Koncessioner, patent, licenser, varumärken  
samt liknande rättigheter 459 837 500 004
 4 490 723 1 599 478
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 326 905 60 602

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2 031 097 –

Summa anläggningstillgångar 6 849 535 1 660 080

Omsättningstillgångar
Varulager mm  
Varor under tillverkning 170 345 –
Färdiga varor och handelsvaror 898 631 66 500
 1 068 976 66 500
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 577 850 61 386
Övriga kortfristiga fordringar 2 481 581 22 747
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 213 872 1 054 302
Upparbetad men ej fakturerar intäkt 1 107 000 711 560
 7 380 303 1 849 995
Kassa och bank 2 300 252 113 894
Summa omsättningstillgångar 10 749 531 2 030 389

Summa tillgångar   17 599 066 3 690 469

https://toprightnordic.com
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Eget kapital och skulder 2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 610 196 459 002
Fond för utvecklingsutgifter 510 031 –
 1 120 227 459 002
Fritt eget kapital
Överkursfond 27 584 186 4 975 002
Balanserad vinst eller förlust -3 641 530 -1 815 012
Årets förlust -9 332 312 -1 316 487
 14 610 344 1 843 722
Summa eget kapital 15 730 571 2 302 724

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 105 263 315 789
Summa långfristiga skulder 105 263 315 789

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 105 263 –
Förskott från kunder 127 000 –
Leverantörsskulder 711 900 602 005
Checkräkningskredit – 299 634
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag – 25 205
Övriga skulder 246 746 95 820
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 572 323 49 292
Summa kortfristiga skulder 1 763 232 1 071 956

Summa eget kapital och skulder 17 599 066 3 690 469
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Kassaflödesanalys helår
 2017-12-31 2016-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -9 282 218 -1 235 395
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 736 610 562 905

Erhållen ränta 7 726 1
Erlagd ränta -57 820 -81 093
 -8 595 702 -753 582
Ökning/minskning varulager -1 002 476 -66 500
Ökning/minskning kundfordringar -1 516 464 -61 386
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -4 013 844 1 200 102
Ökning/minskning leverantörsskulder 109 895 351 074
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 581 381 -224 121
Kassaflöde från den löpande verksamheten -14 437 210 -1 974 617

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar - 3 585 195 -540 003
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -308 963 -63 677
Investeringar i intressebolag -2 031 907 –
Kassaflöde från investeringsverksamheten -5 926 065 -603 680

Finansieringsverkssamheten
Nyemission 22 760 159 2 797 147
Förändring av skuld -210 526 -105 540
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 22 549 633 2 691 607

Årets kassaflöde 2 186 358 113 310
Likvida medel vid årets början 113 894 585
Likvida medel vid årets slut 2 300 252 113 895
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Kassaflödesanalys juli-december
 2017 2016

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster -9 540 301 -261 051
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 422 176 283

Erhållen ränta 7 726 –
Erlagd ränta -28 140 -37 647
 -9 138 539 -15 341
Ökning/minskning varulager -442 914 -66 500
Ökning/minskning kundfordringar -1 565 649 -81 724
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -3 117 839 1 232 130
Ökning/minskning leverantörsskulder -558 481 359 646
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -1 065 072 -61 861
Kassaflöde från den löpande verksamheten -15 888 494 -1 097 910

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 1 214 803 -540 004
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -290 671 -48 543
Investeringar i intressebolag -2 031 907 –
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 107 775 -588 547
Finansieringsverkssamheten
Nyemission 18 276 541 1 799 031
Förändring av skuld -457 279 -47 858
Förändring av fordran 774 978
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 594 240 1 751 174

Årets kassaflöde 1 597 970 64 717
Likvida medel vid periodens början 702 282 49 179
Likvida medel vid periodens slut 2 300 252 113 896
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Revisorns rapport över översiktlig granskning av delårsrapport 
Till styrelsen i TopRight Nordic AB 

org.nr 556898-6482 
 
 
 
Vi har utfört en översiktlig granskning av bifogade delårsrapport för TopRight Nordic AB 
per den 31 december 2017 och perioden 1 juli - 31 december 2017, förändring av eget 
kapital och förändring i kassaflödet under den sexmånadersperiod som slutade per detta 
datum samt en sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper och andra 
tilläggsupplysningar. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
upprätta och rättvisande presentera denna delårsrapport i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna 
delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. 
 
Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning 
Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review 
Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av 
företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i 
första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att 
utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En 
översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört 
med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i 
övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte 
möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga 
omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den 
uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som 
en uttalad slutsats grundad på en revision har.    
 
Slutsats 
Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter 
som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapporten inte, i allt väsentligt, ger 
en rättvisande bild av företagets finansiella ställning per den 31 december 2017 samt av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för den sexmånadersperiod som slutade per detta 
datum i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1. 
 
 
 
Stockholm  den 28 februari 2018 
 
Mazars SET Revisionsbyrå AB 
 
 
 
Martin Dagermark 
Auktoriserad revisor 
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