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 ▶ Certifiering av fler återförsäljare för att bygga ny försäljningskanal 
inom SMART Glas™

 ▶ Ansedda kunder som Din Bil, Brandkåren Attunda och Vinnova 
väljer att samarbeta med TopRight

 ▶ Sjukvården (Sahlgrenska universitetssjukhus och 
operationscentrum i Sundsvall) lägger ytterligare beställning på 
SMART Glas™

 ▶ Föreskrivande led (konsulter och arkitekter) föreskriver SMART 
Glas från TopRight eller liknande

 ▶ Stor efterfrågan på SMART Glas™ och projicering

Finansiell översikt för perioden  
 ▶ Nettoomsättningen för perioden var 2,6 Mkr

 ▶ Rörelseresultatet uppgick till -4,4 Mkr

 ▶ Periodens resultat uppgår till -4,3 Mkr

TopRight utvecklas

https://toprightnordic.com
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Anders Myrbäck är VD 
för TopRight Nordic.TopRight i tillväxt 

 
TopRight Nordic befinner sig i tillväxtfas och under Q1 2018 har 
konsolidering varit i fokus. Vi expanderade kraftigt under 2017 och börjar 
året 2018 med att säkra leveranskapaciteten och bygga stabilitet och 
struktur i bolaget. Från rollen som ivrig uppstickare säkrar vi nu att 
affärssystem, CRM-system, HR-strukturer och tydliga leveransprocesser 
kommer på plats. Vi bygger med andra ord stabilitet och långsiktighet. 

Löpande utbildar vi och certifierar våra nya partners. Kvalitet 
och enhetlighet är viktiga komponenter då vi expanderar vårt 
återförsäljarnät. Vi har varit tystare externt, men inte desto mindre 
aktiva. Under första delen av Q1 lanserade vi vårt nyhetsbrev som 
löpande kommer med nyheter om både marknaden, affärer och 
produktutveckling. Medan vi internt kvalitetssäkrar strukturer och 
processer, så fokuserar vi externt på stora orders och långsiktiga 
kundrelationer. Det är längre säljprocesser men helt rätt väg att gå 
eftersom vi ser att intresset och potentialen för SMART Glas™ är 
så stort, att vår viktigaste uppgift nu är att säkra vår position som 
marknadsledare. 

https://toprightnordic.com
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SMART Glas™ revolutionerar
Marknaden för SMART Glas är bara i sin linda. Det kommer att 
revolutionera glasmarknaden och användningsområdena är så många 
att vi nu måste säkerställa att vi prioriterar rätt områden. SMART Glas™ 
som även innefattar Digitalt Glas, erbjuder många kreativa möjligheter 
och vi kan nu stoltsera med ytterligare stora viktiga kunder som Din 
Bil, Vinnova och Polestar. Våra marknadsinsatser börjar ge frukt, vi ser 
en klart ökad spontan efterfrågan, från ett brett kundspektrum, och 
TopRight är bolaget som förknippas med SMART Glas™.

BRIGHT Safety™ går som tåget
BRIGHT Safety™, produkter med innovativ ljusteknik som gör 
arbete på väg säkrare med ny ljusteknologi, gör vi nu till ett eget 
affärsområde. Under Q1 har vi anställt en affärsområdeschef, erfaren 
på säkerhetsområdet, som ska driva BRIGHT Safety™ framåt. 
Räddningstjänst i Sverige har valt att utrusta fordon med aktiva 

https://toprightnordic.com
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toppskyltar och lysande mobila farthinder. Vi tror att en ny standard är i 
sikte och den ska vi vara med att driva. Rädda liv får aldrig kosta liv.

TopRight nu även i UK
För att möta intresset och efterfrågan för våra produkter inom BRIGHT 
Safety™ i Storbritannien, har vi under Q1 beslutat att etablerat oss med 
personal och kontor i UK. Lärdomar från de tester vi gjort tillsammans 
med Trafikverket och Räddningstjänsten i Attunda, drar vi nytta av och 
tar med oss dit. Sverige ligger långt framme så säkerhetsområdet, och 
de här ljuslösningarna har skapat efterfrågan hos bl a brittiska polisen, 
järnvägen och de som ansvarar för motorvägarna i hela Storbritannien. 
Potentialen här är enorm och därför blir en fysisk etablering viktig.

https://toprightnordic.com
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Våra kunder - vår stolthet
Q1 2018 har varit TopRights strukturkvartal. Efter börsintroduktionen 
i slutet av 2017 har fokus legat på att säkerställa leveransförmågan, 
medvetna om att det är i just den frågan vi bygger långsiktiga 
relationer. Vår kundlista innehåller redan en anmärkningsvärd andel 
ansedda kunder, att vårda dessa och säkerställa leverans och kvalitet 
blir vår viktigaste framgångsfaktor. Bekräftade order från kund fram till 
den 29 maj är nu 31 Mkr.

Anders Myrbäck 
Verkställande direktör 

Vi verkar för en smartare och ljusare värld!

 

https://toprightnordic.com
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Förtydliganden av tidigare kommunicerat 
avseende prognos

 ▶ Prognosen för helåret 2018 är 72 mkr. Vi vill förtydliga att detta 
avser tagna- och bekräftad orderstock. I memorandum inför vår 
notering kunde detta tolkas som fakturerad volym för helåret 2018.

Väsentliga händelser under rapportperioden 
 ▶ Bekräftade order från kund fram till 31 mars 2018 var 26 Mkr

 ▶ Region Västernorrlands föreskriver SMART Glas™ för 
operationscentrum, Sundsvalls sjukhus

 ▶ Sahlgrenska Universitetssjukhus beställer SMART Glas™ till 
ytterligare vårdenheter

 ▶ Vinnova beställer SMART Glas™

 ▶ Certifiering av återförsäljare SMART Glas™

 ▶ Din Bil beställer SMART Glas™ till Hammarby Sjöstad

 ▶ Brandkåren Attunda beställer aktiva ljusskyltar till nya 
räddningstjänstfordon  

Väsentliga händelser efter rapportperioden  
 ▶ Bekräftade order från kund från 1 april till rapporteringsdatum 2018 

var 5 Mkr

 ▶ Leverans av SMART Glas till BIG Travels nya huvudkontor

 ▶ Tullverket testar aktiva farthinder under 3 månader

 ▶ Spotify lägger en tilläggsorder på SMART Glas

 ▶ Etablerar oss i Storbritannien för att möta intresset för bolagets 
produkter som bedöms stiga kraftigt 

 ▶ Johan Sigurdsson ny affärsområdeschef på TopRight Nordic för 
satsning inom BRIGHT Safety™

Notera. Denna information 
är sådan som TopRight 
Nordic AB (publ) är 
skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:S marknads- 
missbruksförordning 
och lagen om 
värdepappersmarknaden. 
Informationen lämnades, 
genom nedanstående 
persons försorg, för 
offentliggörande den 29 
maj 2018 kl. 13.30.

https://toprightnordic.com
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Intäkter och resultat 
 Nettoomsättningen för perioden var 2,6 Mkr. Rörelseresultatet uppgick 
till -4,4 Mkr och rörelsemarginalen till 44 procent. 

Under de första tre månaderna har bolaget fortsatt expanderat enligt 
plan. Bolaget har ökat sin personalstyrka från 12 till 14. Satsningar har 
gjort i nytt affärssystem med 0,3 Mkr. 

Kassaflöde och finansiell ställning 
Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under 
perioden till -2,1 Mkr. Bolagets likvida medel uppgick vid periodens 
utgång till 0,2 Mkr. 

Bolagets långfristiga skulder uppgår till 79 tkr. Soliditeten uppgår 
till 74 procent. Som ett led i att säkerställa efterlevnad av fattade 
emissionsbeslut vid ägarspridningen inför noteringen av bolagets 
aktie på NGM har en mindre fyllnadsemission riktats mot en bolagets 
större ägare. Under perioden har 600 Tkr betalats till bolaget i en 
pågående nyemission om totalt 624 tkr som kommer att slutföras 
innan halvårsskiftet.

Förändring av eget kapital

 Aktiekapital Fond för Fond för Överkursfond Övrigt fritt  Summa  
  utvecklings- verkligt  eget kapital eget kapital
  värde värde

Eget kapital 2017-12-31 610 196 510 031 - 27 584 186 -12 973 841 15 730 572
Pågående nyemission – – – 600 000 – 600 000
Fond för utvecklingsavgifter – 152 531 – – -152 531 –
Fond för verkligt värde – – 4 892 491 – – 4 892 491
Årets resultat – – – – -4 360 854 -4 360 854
Eget kapital 2018-03-31 610 196 662 562 4 892 491 28 184 186 -17 487 226 16 862 209

https://toprightnordic.com
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Investeringar
Bolagets investeringar under perioden uppgår till 641 Tkr. Investeringar 
har gjort med 219 Tkr i aktier i bolagen Watch It Live och Xpecunia. 
Vidare har 385 Tkr investerats i fortsatt teknikutveckling inom området 
SAFETY. Inköp av inventarier har gjorts om 37 tkr vilket avser inköp av 
demomaterial. Värderingen av Watch It Live aktier uppgår till 6,4 mkr 
vilket baseras på marknadsprissatta överlåtelser av en större grupp 
externa investerare vilket givit god fog för att uppvärdera det innehav 
om 16% som TopRight har. Detta har stämts av med revisor.

Medarbetare 
Antal anställda i bolaget uppgick vid periodens slut till 10 personer, 
jämfört med 9 personer i slutet av 2017. 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 
handelstartades TopRights aktie till 9,75 kr. Det motsvarade ett marknadsvärde på ca 119,6 Mkr. 
Under 2018 har aktien noterats som högsta stängningskurs till 14,50 den 18 januari och som 
lägsta stängningskurs till 9,18 kr den 21 mars. 

Aktien har uppvisat en god handel och stabil utveckling kring antalet aktieägare som vid aprils 
sista handelsdag var 1 033 st.

Antal aktier 12 267 900 
Resultat efter skatt per aktie -0,36 kr  
Antal utestående aktier vid rapporteringsperiodens utgång  12 267 900  
Antal aktier 2017 (genomsnitt) 9 436 366

 
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 %

Avanza Pension 488 294 4,0 %

Taptum Finance AB 457 750 3,8 %

Barrier Invest AB 427 050 3,5 %

Innovations Utveckling & Förmedling  
i Stockholm AB 395 500 3,2 %

Daniel Moström 360 040 3,0 %

Christoffer Etemadi 283 460 2,3 %

De tio största aktieägarna per den 29 mars 2018

https://toprightnordic.com
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Kommande rapporttillfällen 
 ▶ Delårsrapport för perioden april–juni, 29 aug 2018  

 ▶ Delårsrapport för perioden juli-september, 26 okt 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). 

Bolaget har ändrat redovisningsprincip för redovisning av finansiella 
instrument till verkligt värde istället för anskaffningsvärde enligt BFNAR 
2012:1 kap 12. 

Revision  
Bokslutskommunikén har ej varit föremål för granskning av företagets 
revisor.  

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

Jämförelsesiffror med tidigare år saknas då bolaget tidigare inte 
utgivit kvartalsrapporter.  Jämförelsesiffror och kvartalsspecifika siffror 
kommer att inkluderas i framtida delårsrapporter. 

https://toprightnordic.com
mailto:anders.myrback@toprightnordic.com
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Resultaträkning januari-mars
      2018
Nettoomsättning      2 620 956
Förändring av lager av produkter i arbete, 
färdiga varor och pågående arbete för annans räkning    60 013
Aktiverat arbete för egen räkning     152 531
Övriga rörelseintäkter      8 696
Summa intäkter      2 842 196

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter       -1 465 531
Övriga externa kostnader      -2 559 949
Personalkostnader      -2 857 530
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar     -336 973
Övriga rörelsekostnader  -
Summa rörelsens kostnader      -7 219 983
 
Rörelseresultat      -4 377 787
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter    23 555
Räntekostnader och liknande resultatposter    -6 622
Summa resultat från finansiella poster     16 933

Resultat efter finansiella poster     -4 360 853

Periodens förlust      -4 360 853

Jämförelsesiffror med tidigare år saknas då bolaget tidigare inte utgivit kvartalsrapporter.  Jämförelsesiffror och 
kvartalsspecifika siffror kommer att inkluderas i framtida delårsrapporter.

https://toprightnordic.com
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Balansräkning
Tillgångar    2018-03-31  2017-12-31
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten    4 119 540  4 030 886
Koncessioner, patent, licenser, varumärken  
samt liknande rättigheter    446 837  459 837
    4 566 377  4 490 723
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer   335 749  326 905

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag  8 523 467  2 031 097

Summa anläggningstillgångar   13 425 593  6 849 535

Omsättningstillgångar
Varulager mm  
Varor under tillverkning    11 819  170 345
Färdiga varor och handelsvaror   1089 792  898 631
    1 101 611  1 068 976
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar    735 237  1 577 850
Övriga kortfristiga fordringar    1 775 905  2 481 581
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  2 295 861  2 213 872
Upparbetad men ej fakturerar intäkt   3 413 629  1 107 000
    8 220 632  7 380 303

Kassa och bank    194 457  2 300 252
Summa omsättningstillgångar    9 516 700  10 749 531
Summa tillgångar    22 942 293  17 599 066

Jämförelsesiffror med tidigare år saknas då bolaget tidigare inte utgivit kvartalsrapporter.  Jämförelsesiffror och 
kvartalsspecifika siffror kommer att inkluderas i framtida delårsrapporter.

https://toprightnordic.com
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Eget kapital och skulder    2018-03-31  2017-12-31

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital    610 196  610 196
Fond för utvecklingsutgifter    662 562  510 031
    1 272 758  1 120 227
Fritt eget kapital
Överkursfond    28 031 656  27 584 186
Balanserad vinst eller förlust    -8 081 351  -3 641 530
Årets förlust    -4 360 854  -9 332 312
    15 589 451  14 610 344
Summa eget kapital      16 862 209  15 730 571

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld    1 379 933  –
Summa avsättningar    1 379 933  0

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut    78 947  105 263
Summa långfristiga skulder    78 947  105 263

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut    105 263  105 263
Förskott från kunder    760 940  127 000
Leverantörsskulder    1 448 813  711 900
Aktuella skatteskulder    43 281  –
Övriga skulder    516 317  246 746
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  1 746 590  572 323
Summa kortfristiga skulder    4 621 204  1 763 232

Summa eget kapital och skulder   22 942 293  17 599 066

Jämförelsesiffror med tidigare år saknas då bolaget tidigare inte utgivit kvartalsrapporter.  Jämförelsesiffror och 
kvartalsspecifika siffror kommer att inkluderas i framtida delårsrapporter.

https://toprightnordic.com
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Kassaflödesanalys januari-mars
      
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster     -4 377 787
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm    336 973 

Erhållen ränta      23 555
Erlagd ränta      -6 621
      -4 023 880
  
Ökning/minskning varulager      -32 636 
Ökning/minskning kundfordringar     842 613
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar     -1 682 941
Ökning/minskning leverantörsskulder     736 913
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder    2 121 059
Kassaflöde från den löpande verksamheten    -2 038 872

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar    -384 711
Investeringar i materiella anläggningstillgångar    -36 760
Investeringar i intressebolag      -219 136
Kassaflöde från investeringsverksamheten    -640 607

Finansieringsverkssamheten
Pågående nyemission      600 000
Förändring av skuld      -26 316
Kassaflöde från finansieringsverksamheten    573 684

Årets kassaflöde      -2 105 795
Likvida medel vid årets början      2 300 252
Likvida medel vid årets slut      194 457

Jämförelsesiffror med tidigare år saknas då bolaget tidigare inte utgivit kvartalsrapporter.  Jämförelsesiffror och 
kvartalsspecifika siffror kommer att inkluderas i framtida delårsrapporter.

https://toprightnordic.com
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