DELÅRSRAPPORT FÖR
KANCERA AB (publ)
1 januari – 30 juni 2017

1 januari – 30 juni 201
7
2017

DETTA ÄR KANCERA
Kancera AB utvecklar läkemedel mot cancer och autoimmuna sjukdomar i laboratorier i Karolinska Institutet
Science Park i Stockholm och sysselsätter cirka 18 personer. Aktien handlas på NASDAQ First North Premier.
Antalet aktieägare uppgick per den 30 juni 2017 till cirka 7500. FNCA Sweden AB är Kancera AB:s Certified
Advisor. Professor Carl-Henrik Heldin, Professor Håkan Mellstedt och Dr. Charlotte Edenius är vetenskapliga
rådgivare och styrelseledamöter i Kancera AB.

Affärsmodell
Att utveckla patentskyddade läkemedel, som kan förlänga liv och minska vårdkostnader, för försäljning till
internationell läkemedelsindustri och vidare klinisk prövning.
Utlicensiering av läkemedelskandidater förväntas ske mot delbetalningar vid signatur och milstolpar i
produktutveckling (typiskt sett vid inledning av klinisk fas I, II, III och vid registrering) samt royaltyintäkter.

Historik
Under 2006 avknoppades Pharmacias och Biovitrums enhet för
utveckling av läkemedelskandidater till bolaget iNovacia. Under 2008
startade iNovacia läkemedelsutveckling i samarbete med forskare vid
Karolinska Institutet.
I maj 2010 bildade forskare från cancercentrum Karolinska, iNovacia AB
och en grupp privata investerare Kancera AB genom tillskott av kapital
och två läkemedelsprojekt inom cancer.
NASDAQ godkände Kancera AB för upptagande till handel på First
North med första handelsdag den 25 februari 2011. I mars 2013
förvärvade Kancera AB ett komplett utvecklingslaboratorium för
läkemedel från sitt nu avvecklade dotterbolag iNovacia AB varefter
läkemedelsutveckling sker i egen regi inom Karolinska Institutet Science
Park, Stockholm.
Inför byte av segment för notering från Nasdaq First North till Nasdaq
First North Premier, vilket skedde den 28 oktober 2016, bildades
dotterbolaget Kancera Förvaltning AB varefter Kancera fr.o.m. andra
kvartalet 2016 övergick till redovisning i enlighet med IFRS i Koncernen
och RFR2 och årsredovisningslagen i Moderbolaget.
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VD HAR ORDET
Under det andra kvartalet startade Kancera planenligt Fas I
studien i Fractalkineprojektet. Studien syftar till att dokumentera
läkemedelsegenskaper, säkerhet och tolerabilitet för läkemedelskandidaten KAND567 i friska försökspersoner. Studien pågår nu
enligt plan med stegvis ökande singeldoser.

Nästa steg i den kliniska utvecklingen av KAND567 är att studera
säkerhet samt effekten på sjukdomsmarkörer i patienter med
cancer och/eller autoimmuna sjukdomar. Förberedelserna inför
dessa studier har kunnat startas under sommaren tack vare den
emission som genomfördes under juni och tillförde bolaget cirka 23
Mkr. Förberedelserna omfattar bl.a. utveckling av en kapselformulering för peroral behandling och de säkerhetsstudier som
krävs för en tremånadersbehandling med KAND567.
Under juni månad deltog Kancera i årets största Biotechkonferens som i år hölls i San Diego. Kancera
uppmärksammades under konferensen både i facktidsskriften ”Bio Buzz”
(http://kancera.com/sv/Press/Nyheter/Artikel-om-Fraktalkin-projektet-i-BIO-Buzz/) och av amerikansk radio som
intervjuade oss inför kommande program av ”Tech Nation”. Det som speciellt lockade dessa media att skriva om
Kancera är att läkemedel som påverkar Fractalkinesystemet skulle kunna motverka sjukdomar som uppkommer på
grund av ett åldrande immunsystem, inklusive cancer, inflammation och autoimmuna sjukdomar.
Under Bio-mötet i San Diego fick vi möjlighet att presentera alla Kanceras fyra projekt för både stora läkemedelsbolag och några av de dynamiska medelstora amerikanska Biotechbolagen. Flera av dessa Biotechbolag står inför
en stark tillväxt efter att framgångsrikt ha utvecklat egna revolutionerande läkemedel. Bolagen visade speciellt
intresse för Fractalkine-blockeraren som en ny immunreglerare i klinisk fas och PFKFB3-hämmare för möjligheten
att med kombinera dessa med PARP-hämmare mot svårbehandlad äggstocks- och bröstcancer.

Thomas Olin
VD Kancera AB (publ)
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PERIODEN 1 APRIL- 30 JUNI 2017
I KORTHET

•

FoU-kostnader för perioden uppgick till 25,1 Mkr (8,7 Mkr) varav andra
kvartalet utgjorde 16,8 Mkr (4,4 Mkr)

•

Rörelseresultatet för perioden uppgick till -27,7 Mkr (-10,5 Mkr) varav
andra kvartalet utgjorde -18,0 Mkr (-5,5 Mkr)

•

Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -27,7 Mkr
(-10,5 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -18,0 Mkr (-5,5 Mkr)

•

Resultat per aktie uppgick för perioden uppgick till -0,20 kr (-0,10 kr)
varav andra kvartalet utgjorde -0,13 kr (-0,05 kr)

•

Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till
-25,6 Mkr (-9,2 Mkr) varav andra kvartalet utgjorde -16,2 Mkr (-2,9 Mkr)

•

Eget kapital uppgick per den 30 juni 2017 till 60,1 Mkr (71,1 Mkr) eller
0,41 kr (0,54 kr) per aktie

•

Soliditeten uppgick per den 30 juni 2017 till 79 procent (86 procent).
Likvida medel uppgick den 30 juni 2017 till 54,1 Mkr (68,7 Mkr)
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER
ANDRA KVARTALET
•

Kancera meddelade att bolaget slutför förvärvet av Fractalkineprojektet mot
autoimmuna sjukdomar och cancer av Acturum Real Estate AB.

•

Kancera rapporterade att bolaget i samarbete med Thomas Helledays
forskargrupp vid Karolinska institutet visat att hämmare av PFKFB3 verkar i
synergi med en ny klass av läkemedel kallade PARP-hämmare, som visat
sig vara effektiva mot svårbehandlade former av ovarial- och bröstcancer.

•

Kancera meddelade att bolaget inom ramarna för EU:s forskningsprogram
SYNTRAIN har anställt två internationella industridoktorander för att stärka
bolagets forskning om hur DNA-reparation kan störas i cancerceller vilket är
ett nytt sätt att angripa sjukdomen. De tre första årens forskning finansieras
helt av EU genom ett anslag om cirka 500 000 Euro.

•

Kancera meddelade att en klinisk fas I studie med KAND567 startat i
Nederländerna i samarbete med det kliniska kontraktsbolaget QPS.

•

Årsstämman den 30 maj 2017 fastställde resultat och balansräkning, beviljade Styrelsen och verkställande
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 samt beslutade om omval av samtliga styrelseledamöter samt
revisor.

•

Kancera meddelade att Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA har tilldelat bolagets Fractalkineprojekt ett
bidrag om totalt 1,000,000 kronor riktat till projekt som betecknas ha ”en mycket hög innovationshöjd och
kommersialiseringspotential”. Syftet med anslaget är att bidra till förberedelser inför fas II-studier.

•

Styrelsen i Kancera AB (publ) genomförde med stöd av bemyndigande av extrastämma den 19 juni 2017 en
nyemission om 23,7 Mkr före emissionskostnader. Nyemissionen skedde med företrädesrätt för aktieägarna och
övertecknades, 161 procent.

VIKTIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG
•

Kanceras slutredovisning av HDAC6-projektet till Vinnova har godkänts. Vinnova har genom ett anslag om 2 MSEK
delfinansierat HDAC6-projektet under två år t.o.m. 2017-06-30.
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LÄKEMEDELSUTVECKLING
Bolaget har fyra läkemedelsprojekt i portföljen:

•

KAND567 - Blockerare av Fractalkinereceptorn CX3CR1 för behandling av autoimmuna sjukdomar,
smärta och cancer. Blockerare av CX3CR1 motverkar inflammation och metastasering genom att
förhindra att cancer- och immunceller infiltrerar friska vävnader.

•

ROR-hämmare för behandling av cancer. Hämmare av ROR omprogrammerar cancercellerna så att de
destruerar sig själva. ROR-hämmare har i laboratoriet visat sig fungera på celler från både solida tumörer
och blodcancer (leukemi och lymfom).

•

PFKFB3-hämmare för behandling av cancer. Hämmare av PFKFB3 stryper energitillförseln av glukos till
solida tumörer, samt minskar cancercellers förmåga att reparera sitt DNA vilket tillsammans kan öka
tumörens känslighet för andra cancerterapier.

•

HDAC6-hämmare för behandling av cancer. HDAC6-hämmare syftar främst till att öka kapaciteten hos
patientens immunsystem att känna igen och eliminera cancerceller samt att förhindra cancercellers
förmåga att spridas.

Läs mer om projektportföljen, aktuell projektstatus och patentportföljen i Projektrapporten på
vår webbsida: http://www.kancera.com/Global/P_sum.pdf.
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FINANSIELLA UTVECKLINGEN I
SAMMANDRAG
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KOMMENTARER TILL DEN
FINANSIELLA UTVECKLINGEN
Ökade kostnader för perioden i jämförelse med motsvarande period 2016 är i huvudsak hänförligt till ökade
forsknings- och utvecklingskostnader som uppkommit till följd av att Kanceras läkemedelsprojekt har avancerat från
forsknings- till utvecklingsfas. Efter förvärv av dotterbolaget Kancera Förvaltning AB upprättas delårsrapporter fr.o.m.
kvartal 2, 2016, i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Jämförelsesiffror som använts nedan från
föregående år avser moderbolaget Kancera AB. Övergången till nya redovisningsprinciper innebar inga effekter på
resultat- eller balansräkningen för perioden 1 januari - 31 mars 2016 som har redovisats enligt tidigare principer eller
de jämförelsesiffror som använts nedan under kommentarer från föregående år gällande moderbolaget Kancera AB.

INTÄKTER OCH RESULTAT
Andra kvartalet, april – juni 2017
•

Kancera AB:s verksamhet var i huvudsak läkemedelsprojekt vid sidan av mindre konsultuppdrag som inbringade
en omsättning under perioden om 0,1 Mkr (0,0 Mkr).

•

Kostnaderna under andra kvartalet uppgick till 18,0 Mkr (5,5 Mkr) fördelat på kostnader för sålda tjänster 0,0 Mkr
(0,0 Mkr) forsknings- och utvecklingskostnader 16,8 Mkr (4,4 Mkr), samt övriga försäljnings- och administrativa
kostnader 1,2 Mkr ( 1,1 Mkr).

•

Resultat per aktie för andra kvartalet uppgick, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier, till 0,13 kr (-0,05 kr).

•

Resultatet efter finansiella poster uppgick till – 18,0 Mkr (-5,5 Mkr).

•

Totalt har EU utbetalat 7,5 Mkr till Kancera AB för A-PARADDISE projektet som är en del av Europeiska
Unionens 7e ramprogram. Pågående arbete uppgår fram till projektets avslutande februari 2017 till 6,1 Mkr.
Resultatet per sista juni 2017 är belastat med 256 tkr avseende kostnader som överstigit budgeterade kostnader
för projektet. Bidraget periodiseras och redovisas som en kortfristig skuld fram till att slutrapportering av
projektet har godkänts av EU vilket förväntas ske under tredje kvartalet 2017 varefter återstående bidrag om ca
1,5 Mkr utbetalas till Kancera AB och 4,3 MKr intäktsförs och avräknas mot havda kostnader.

Perioden januari – juni 2017
•

Kostnaderna under perioden uppgick till 27,7 Mkr (10 6 Mkr) fördelat på kostnader för sålda tjänster 0,0 Mkr
(0,0 Mkr) forsknings- och utvecklingskostnader 25,1 Mkr (8,7 Mkr), samt övriga försäljnings- och administrativa
kostnader 2,6 Mkr (1,9 Mkr).

•

Resultat per aktie för första kvartalet uppgick, baserat på ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier, till
-0,20 kr (-0,10 kr).

•

Resultatet efter finansiella poster uppgick till -27,7 Mkr (-10,5 Mkr).
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FINANSIELL STÄLLNING OCH
LIKVIDITET
BALANSRÄKNING OCH KASSAFLÖDE

AKTIEKAPITALET OCH AKTIEN

Totalt eget kapital uppgick per den 30 juni 2017 till 60,1 Mkr
(71,1 Mkr).

Styrelsen i Kancera AB har, med stöd av årsstämman
2016, genomfört en kvittningsemission om 2 000 000
aktier riktad till Acturum Real Estate AB som
delbetalning för Fractalkineprojektet enligt Options- och
Förvärvsavtal tecknat mellan parterna den 7 september
2015.

Kancera AB:s soliditet per den 30 juni 2017 var 79 procent
(86 procent). Eget kapital per aktie var 0,41 kr (0,54 kr),
baserat på eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen vid kvartalets slut.
Kassaflödet uppgick till 5,8 Mkr (56,6 Mkr) under första
kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -16,2 Mkr (-2,9 Mkr) eller -0,12 kr per aktie (-0,03 kr)
och från finansieringsverksamheten uppgick det till 22,0 Mkr
(59,5 Mkr).
Kancera AB:s likvida medel uppgick per den 30 juni 2017 till
54,1 Mkr (68,7 Mkr).

MEDARBETARE
Kancera AB hade ca 18 heltidsanställda inklusive 2 EU
finansierade doktorander per den 30 juni 2017, varav 11 är
män och 7 är kvinnor.

Styrelsen i Kancera AB har, med stöd av bemyndigande
av extra stämman den 19e juni 2017, genomfört en
kontant nyemission om ca 23,7 Mkr före emissionskostnader som uppgick till 0,4 Mkr. Nyemissionen som
blev övertecknad skedde under maj månad 2017 med
företrädesrätt för aktieägarna att teckna en ny aktie för
10 gamla till kursen 1,80 kr. 22,4 Mkr av tecknat totalbelopp 23,7 har influtit under juni månad, resterande
1,3 Mkr kommer att betalas under aug månad.
Aktiekapitalet uppgick den 30 juni 2017 till 12 162 591 kr
fördelat på 145 951 095 aktier med ett kvotvärde om,
avrundat, 0,08 kr per aktie.

INVESTERINGAR SAMT AVSKRIVNINGAR

OPTIONSPROGRAM

Investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick
under andra kvartalet till 0,0 Mkr (0,0 Mkr). Bokförda
immateriella anläggningstillgångar ökade under andra
kvartalet med 6 Mkr (0 Mkr) till följd av delbetalning av
Fractalkineprojektet genom kvittningsemission om 2 miljoner
aktier.

Kostnader för optionsprogrammet till anställda och
andra ledande befattningshavare uppgick under första
kvartalet till 0,1 Mkr (0,1 Mkr). Detta optionsprogram
löpte ut under andra kvartalet 2017 och ingen nyttjade
sin optionsrätt att teckna aktier nya aktier under andra
kvartalet.

SKATTEMÄSSIGA UNDERSKOTT
Kancera AB:s nuvarande verksamhet förväntas initialt innebära negativa resultat och skattemässiga underskott. Det finns i
dagsläget inte tillräckligt övertygande skäl som talar för att skattemässiga överskott kommer att finnas i framtiden som kan
försvara en aktivering av värdet av underskotten, och ingen uppskjuten skattefordran har redovisats. Vid en försäljning av
en läkemedelskandidat förväntas vinster kunna redovisas vilka f n bedöms kunna komma att skattemässigt avräknas mot
tidigare års skattemässiga underskott vilket skulle komma att innebär en låg skattebelastning för Bolaget när ett projekt
säljs. De skattemässiga underskotten per 2016-12-31 uppgår till 117,0 Mkr.

KONCERNEN
Kancera består av två bolag, moderbolaget Kancera AB (publ) i vilket all produktutveckling sker samt det helägda dotterbolaget Kancera Förvaltnings AB i vilket teckningsoptioner är placerade. Moderbolag i koncernen är det svenska publika
aktiebolaget Kancera AB (publ.) vars aktier är noterade på Nasdaq First North, Premier Segmentet fr.o.m. den 28:e
oktober 2016.
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NOTER
Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Efter förvärv av dotterbolaget Kancera Förvaltning AB upprättas delårsrapporter fr.o.m. kvartal 2, 2016, i enlighet
med IAS 34 och årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial
Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU, och den svenska årsredovisningslagen.
Moderbolagets redovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings
rekommendation RFR 2 inklusive ett antal nya eller omarbetade standarder, tolkningar och förbättringar har
antagits av EU och ska tillämpas från och med 1 januari 2017
Koncernens och moderföretagets redovisningsprinciper och beräkningsgrunder för rapporten är oförändrade
jämfört med senaste årsredovisning för räkenskapsåret som slutade den 31 december 2016 och ska läsas
tillsammans med den. Ingen av nya eller ändrade standarder och tolkningar som införts 1 januari 2017 har haft
någon betydande inverkan på bolagets finansiella rapportering.
Under perioden har aktivering av Balanserade Utvecklingsutgifter skett som avser delbetalning för
Fractalkineprojektet. Aktivering av betalningar sker i takt med att dom aktualiseras i enlighet med avtal.
Belopp anges i svenska kronor, avrundade till närmaste tusental om inget annat anges. Avrundningar till tusentals
kronor kan innebära att beloppen inte stämmer om de summeras. Belopp och siffror som anges inom parentes
avser jämförelsesiffror för motsvarande period föregående år.

Not 2. Transaktioner med närstående
Under perioden har Kancera AB erlagt ersättning till F:a Mellstedt Medical AB för tjänster omfattande
vetenskaplig rådgivning och vetenskaplig marknadsföring med ett belopp om 240 tkr (93 tkr) samt 180 tkr (0
tkr) till Allmora Life Science AB. Under perioden har Kancera AB även erlagt ersättning till Håkan Mellstedt,
styrelseledamot i Kancera AB är VD för och ägare till F:a Mellstedt Medical. Charlotte Edenius, styrelseledamot
i Kancera AB, är VD och ägare till Allmora Life Science AB. Inga andra ersättningar har utgått till närstående
utöver styrelsearvode samt utlägg för kostnader.
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Not 3. Optionsprogram
Bolagsstämman beslutade den 26 maj 2014 att införa ett optionsprogram riktat till företagets anställda och
motsvarande befattningshavare samt styrelseledamöter. Detta optionsprogram har per den 30 juni 2017 löpt
ut.
Optionsprogrammet innefattade emission av högst 2 800 000 teckningsoptioner. Av dessa skulle 2 200 000
ligga till grund för utställande av högst 1 650 000 personaloptioner. Varje option berättigade till förvärv av en
aktie till en kurs motsvarande 130 procent av den volymvägda börskursen för bolagets aktie på NASDAQ First
North under perioden 27 maj – 13 juni 2014. Personaloptionerna hade en löptid om tre år.
De resterande 600 000 teckningsoptionerna emitterades till styrelseledamöterna Bernt Magnusson, Håkan
Mellstedt och Carl-Henrik Heldin. Varje teckningsoption löpte i tre år. Optionerna till styrelseledamöterna
prissattes till marknadspris bestämt enligt Black & Scholes värderingsformel. Teckningsoptionerna till personal
och uppdragstagare emitterades utan vederlag. Den första teckningsperioden för utnyttjande av optionerna
avslutades under juni 2015. Totalt tecknades 450 246 nya aktier. Därefter återstod 2 349 754
teckningsoptioner vilka således nu har löpt ut.
I samband med nyemissionen under juni månad 2016 emitterades 27 561 356 teckningsoptioner. Två (2)
teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna löper till och med den 30
april 2018. Under perioden 1 oktober 2016 – 30 juni 2017 var lösenkursen 5 kr för teckning av en aktie med
stöd av två teckningsoptioner; under resterande löptid till och med den 30 april 2018 är lösenkursen 6 kr för
teckning av en aktie med stöd av två teckningsoptioner.
Utspädningseffekten vid lösen av samtliga teckningsoptioner uppgår till ca 9,4 procent.

Not 4. Erhållna bidrag som skall slutredovisas vid senare tillfälle
Anslagsgivare

Belopp beviljat, tkr

Belopp utbetalt, tkr

Datum för redovisning

Vinnova HDAC6

2 000

1 455

juli 2017: godkänd

Vinnova Fractalkine

1000

0

nov. 2017/apr. 2018

EU PARADDISE

8 520*

7 487

mars 2017

EU SYNTRAIN

4 462**

2 677

sept. 2018

Summa

15 982

11 619

* enligt EUR kurs 8,95 kr. Utbetalat belopp om 7 487 tkr motsvarar 88 % av bidraget. Ytterligare 12 % av bidraget betalas ut efter
godkänd slutredovisning som lämnas i mars 2017.
**enligt EUR kurs 8,95 kr. Utbetalat belopp om 2 677 tkr motsvarar 60% av bidraget. Ytterligare 25 % av bidraget betalas ut efter
godkänd redovisning för period 1 som lämnas september 2018 och ytterligare 15% efter godkänd slutredovisning som lämnas i
oktober 2020.
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Not 5. Bolagets verksamhet och riskfaktorer
Vid bedömning av Kancera AB:s framtida utveckling är
det av vikt att vid sidan av potentiell resultattillväxt även
beakta riskfaktorer. Kancera AB:s verksamhet påverkas
av ett flertal risker som kan ge effekt på Kancera AB:s
resultat och finansiella ställning i varierande grad. För en
beskrivning av bolagets risker hänvisas till bolagets
årsredovisning för 2016.

Not 6. Definitioner
Avkastning på eget kapital
Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före skatt med tillägg för finansiella kostnader i
procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Eget kapital per aktie
Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen.
Kassaflöde per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med
genomsnittligt antal aktier.
Optionsbaserad affär
Avtal mellan två parter där ena parten genom förbetalning
förvärvar möjligheten att senare förvärva ensamrätt till
tillgången ifråga.
Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Sysselsatt kapital
Balansomslutning reducerad med icke räntebärande
skulder.
Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen.
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STYRELSENS FÖRSÄKRAN
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande
översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker
och osäkerhetsfaktorer som företaget och koncernen står inför.

Stockholm den 21 augusti 2017

Erik Nerpin
Ordförande

Håkan Mellstedt
Ledamot

Carl-Henrik Heldin
Ledamot

Charlotte Edenius
Ledamot

Thomas Olin
VD/Ledamot

Revisorerna har översiktligt granskat denna rapport.

Kommande rapporttillfällen
Delårsrapport 1a januari – 30 september 2017:
Bokslutskommuniké 2017:
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Revisors granskningsrapport
Kancera AB (publ.), org.nr 556806-8851

Inledning
Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag
(delårsrapporten) för Kancera AB (Publ.) per 30 juni 2017 och den sexmånadersperiod som slutade
per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och
presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. 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 International
Standards on Auditing 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 delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet
med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med
årsredovisningslagen.
Stockholm den 21 augusti 2017
Ernst & Young AB

Björn Ohlsson
Auktoriserad revisor
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