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OM DENNA RAPPORT – LÄSANVISNINGAR 
 

Med hänsyn till gällande regler och bestämmelser har denna rapport ett innehåll och 
utseende som förtjänar några förtydliganden. 
 
Företaget grundades som Spacett AB i maj 2021 och börsnoterades i december samma år 
med syftet att genomföra ett värdeskapande förvärv under 2022. Under våren 2022 inleddes 
processen med att förvärva Tura Scandinavia AB. Denna process slutfördes under juli 2022 
och var således inte genomfört under den period som denna rapport omfattar.  
 
Dokumentet innehåller två separata avsnitt.  
 
Delårsrapport 
Det första är Företagets delårsrapport som enbart omfattar verksamheten i Tura Group AB 
för andra kvartalet och första halvåret 2022. Delårsrapporten innehåller även ett avsnitt 
benämnt ”Kommentarer till händelser efter periodens slut” vilket kortfattat beskriver 
verksamheten i Tura Scandinavia AB under första halvåret 2022. Företagspresentationen och 
VD-kommentarerna avser i huvudsak Tura Scandinavia AB. Delårsrapporten har översiktligt 
granskats av Företagets revisorer vars granskningsrapport återfinns i slutet av 
delårsrapporten. 
 
Proformaredovisning 
Därpå följer det andra avsnittet; Proformaredovisning för delårsperioden 1 januari – 30 juni 
2022. Syftet med proformaredovisningen är att presentera den hypotetiska effekt som Tura 
Group AB:s förvärv av Tura Scandinavia AB och finansieringen av förvärvet skulle kunna haft 
på Tura Group AB:s:  
 

(i) konsoliderade resultaträkning i sammandrag avseende perioden 1 januari – 30 
juni 2022 som om förvärvet av Tura Scandinavia AB hade tillträtts och ingått i 
koncernen per den 1 januari 2022 

(ii) konsoliderade balansräkning i sammandrag per 30 juni 2022 som om förvärvet av 
Tura Scandinavia AB hade tillträtts och ingått i koncernen per den 30 juni 2022 

 
Den innehåller också en beskrivning av förvärvet som gjorts enligt reglerna för s k omvänt 
förvärv och de redovisningsmässiga konsekvenserna därav. Proformaredovisningen följer 
den delegerade förordningen (EU) 2019/980 som i detta fall bland annat medför att några 
jämförelsesiffror inte kan visas. För analys av det förvärvade dotterbolaget, Tura Scandinavia 
AB, hänvisas läsaren därför till det ovan nämnda avsnittet ”Kommentarer till händelser efter 
periodens slut” i delårsrapporten. En bestyrkanderapport från oberoende revisors 
granskning av proformaredovisningen återfinns i slutet av Proformaredovisningen. 
 

Med ”Företaget” menas i denna rapport Tura Group AB.  
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SAMMANFATTNING 
 

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2022* 

 

• Nettoomsättningen uppgick till 0 Tkr (0 Tkr**) 

• Rörelsens kostnader uppgick till 514 Tkr (0 Tkr**) 

• Resultat efter finansnetto uppgick till -514 Tkr (0 Tkr**) 

• Resultat per aktie uppgick till -0,08 kr (0 kr**) 

• Eget kapital per 30 juni 2022 uppgick till 25 875 Tkr (50 Tkr) 

• Likvida medel per 30 juni 2022 uppgick till 1 446 Tkr (0 Tkr) 
 
Första halvåret 1 januari – 30 juni 2022* 

 

• Nettoomsättningen för perioden uppgick till 0 Tkr (0 Tkr**) 

• Rörelsens kostnader för perioden uppgick till 1 065 Tkr (0 Tkr**) 

• Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till -1 065 Tkr (0 Tkr**) 

• Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,17 kr (0 kr**) 

• Eget kapital per den 30 juni 2022 uppgick till 25 875 Tkr (50 Tkr) 

• Likvida medel per den 30 juni 2022 uppgick till 1 446 Tkr (0 Tkr) 
 
 
 
 
 
*Angående jämförelsesiffror i finansiell information: Tura Group AB (tidigare Spacett AB - 

Företaget) förvärvade samtliga aktier i Tura Scandinavia AB den 31 juli 2022. Detta förvärv 

kommer att redovisas enligt principerna för omvänt förvärv av nettotillgångar under 

kommande kvartal, men per 30 juni 2022 redovisas fortfarande Tura Group AB som ett 

fristående företag. 

**Ingen verksamhet förekom i Företaget under första halvåret 2021. 
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VIKTIGA HÄNDELSER 1 JANUARI – 30 JUNI 2022 
 

Andra kvartalet 1 april – 30 juni 2022 
 

• Avtal om förvärv av Tura Scandinavia AB  
Den 30 maj 2022 tecknade Företaget avtal med Voxson Carl-L Eriksson AB om att 
förvärva samtliga aktier i Tura Scandinavia AB för 240 Mkr genom en kombination av 
42,8 miljoner nyemitterade aktier och 26 Mkr i kontanter. 
 

• Årsstämman den 30 juni 2022 beslutade om följande: 
- Att godkänna Företagets förvärv av aktierna i Tura Scandinavia AB enligt avtal 
daterat den 30 maj 2022. 
- Att ändra bolagsordningen i tillämpliga delar för att möjliggöra förvärvet av Tura 
Scandinavia AB. 
- Övriga på årsstämma, enligt gällande lag och bolagsordning, förekommande 
ärenden. 
 

• Extra bolagsstämma den 30 juni 2022 beslutade om följande: 
- Att som följd av det godkända förvärvet av Tura Scandinavia AB välja ny styrelse 
bestående av: 
 o  Hans Jacobsson, ordförande 
 o  Petra Carnbäck 
 o  Daniel Johnsson 
 o  Jonas Wimmerstedt 
 
- Arvoden till styrelsens ledamöter 
- Att till ny revisor utse KPMG AB med Mikael Ekberg som huvudansvarig revisor. 
- Att de tre förstnämnda besluten är villkorade av att förvärvet av Tura Scandinavia 
AB genomförs. 
- Att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa 
årsstämma besluta om nyemission av aktier, emission av konvertibler och 
teckningsoptioner till högst 10 % av Företagets aktiekapital i samband med förvärv 
eller i syfte att införskaffa kapital till Företaget. 

 
Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2022 
 

• Inga viktiga händelser inträffade under första kvartalet i Företaget eller i Tura 
Scandinavia AB. 
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VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 
 

• Extra bolagsstämma den 12 juli 2022 beslutade om följande: 
- Stämman beslutade om ny bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag. Följande 
justeringar beslutades i bolagsordningen: 

 o Nytt företagsnamn: Tura Group AB 
 o Bolagets säte ska vara Kungsbacka 
 

• Åternoteringsmemorandum publiceras 15 juli 2022 och Företagets aktie återförs till 
ordinarie lista 
  

• Förvärvet av Tura Scandinavia AB verkställs den 21 juli 2022 
- Sedan Spotlight Stock Market godkänt verksamheten i Tura Scandinavia AB samt ny 
ledning och styrelse för åternotering verkställdes förvärvet av Tura Scandinavia AB 
enligt avtalet daterat den 30 maj 2022 genom erläggande av kontant likvid om 26 
Mkr samt genom inledande av processen att utge 42 830 770 aktier till Voxson Carl-L 
Eriksson AB.  
 
- Företagets styrelse utsåg Stefan Eriksson till ny VD. 
 

• Ökat antal aktier och aktiekapital 25 juli 2022 
- Bolagsverket registrerade ökning av antalet aktier med 42 830 770 från 6 400 000 
till 49 230 770 aktier. 
 

• Namn- och sätesändring registrerades hos Bolagsverket den 27 juli 2022 
- Bolagsverket registrerade namnändringen till Tura Group AB. 

 

• Förvärvet av Tura Scandinavia AB fullbordades 31 juli 2022 
- I redovisningen tillämpades reglerna om omvänt förvärv av nettotillgångar där det 
rörelsedrivande bolaget Tura Scandinavia AB ses som en redovisningsmässig 
förvärvare av nettotillgångarna (inte rörelsen) i Företaget. Eftersom Företaget ej 
ansågs vara rörelsedrivande medförde denna redovisning en ej kassapåverkande s k 
listningskostnad om 21 357 Tkr vilken kommer att belasta koncernens rörelseresultat 
under tredje kvartalet. 

 

• Företaget handlades med sitt nya namn Tura Group – kortnamn ”TURA” från och 
med den 2 augusti 2022. 
 

• Styrelsen beslutade den 30 augusti 2022 föreslå utdelning med 0,30 kr per aktie. 
- Den 30 augusti 2022 beslutade styrelsen att föreslå en extra bolagsstämma den 29 
november 2022 utdelning med 0,30 kr per aktie eller cirka 14,8 Mkr. 
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PRESENTATION AV TURA SCANDINAVIA 
 

Presentationen avser Företagets dotterföretag Tura Scandinavia AB. 

Tura Scandinavia AB är ett företag ursprungligen från Onsala, en ort belägen på den svenska 
västkusten. Företaget har bedrivit passionerad verksamhet sedan 1976. 
 
Bolaget är en nordisk distributör primärt i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Vi erbjuder 
återförsäljare i huvudsak tillbehör inom konsumentelektronik: ljud, video, mobil, dator, foto, 
gaming, TV, baby samt hem och hushåll. Utöver det har vi även en stor affärsvolym inom 
professionellt foto, video och grafik. 
 
AFFÄRSIDÉ 
Vår affärsidé bygger på ett brett sortiment, starka varumärken och snabba leveranser. 
 
VISION 
Vara den bästa och mest inspirerande partnern till våra kunder. 
 
Vi strävar efter att vara det självklara valet för våra kunder när det kommer till val av 
distributör. Vi strävar efter att vara ledande i Norden inom våra produktområden. 

 

PRODUKTOMRÅDEN 
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VD HAR ORDET 
 
Detta blir mitt första VD ord i en noterad miljö och jag är mycket stolt över att vårt 
familjeföretag, Tura Scandinavia AB, lyckats utvecklas till nuvarande storlek och värde som ju 
blir tydligt när man kan följa börsens utveckling dagligen. Jag hoppas och tror att vi skall 
kunna leverera en god värdeutveckling för dig som valt att investera i vårt företag. 
  
Under första halvåret levererade vi en ökning i omsättning med motsvarande 5 % samtidigt 
som bruttomarginalen ökade med 1 procentenhet. Ett resultat som vi med tanke på den 
minst sagt turbulenta situation som råder i vår omvärld, är mycket nöjda med. 
 
Vi tappade något under årets två första kvartal i Finland och Danmark, medan Norge och 
Sverige ökade i omsättning. 
 
Våra tolv produktområden skiftar som alltid i storlek och utfall. När något område går lite 
sämre, så är det alltid något annat som täcker upp. Samma sak princip gäller med våra 
kunder. Vi har en bred bas och det är ofta så att när efterfrågan viker i någon eller några av 
våra kundkategorier levereras svagt, så är det några andra som visar bättre utveckling.  
 
Vi fortsätter på inslagen väg där ett brett sortiment, starka varumärken och snabba 
leveranser är viktiga beståndsdelar i vårt erbjudande. Vid sidan av det skall vi alltid sträva 
efter att vara den bästa och mest inspirerande partnern till våra kunder och leverantörer. 
Hos oss skall det alltid finnas en människa bakom affären som man som kund eller 
leverantör dessutom känner och kan få tag på.  
 
För återstoden av året ser det bra ut. Planen inför hösten och framför allt det viktiga fjärde 
kvartalet är satt. Även om vi tror att kampanjveckan ”Black Week” inte blir lika intensiv som 
tidigare, kommer i vanlig ordning väldigt mycket varor att säljas under årets två sista 
månader. 
 
Vi tittar som alltid på potentiella förvärv, som kan stärka vårt erbjudande. Huruvida något i 
närtid faller på plats, är i dagsläget svårt för oss att uttala oss om.  
 
Med detta hälsar jag alla befintliga och nya ägare välkomna på en spännande resa med Tura. 
 

STEFAN ERIKSSON, VD | Kungsbacka, augusti 2022
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KOMMENTARER TILL RAPPORTEN 
 

Finansiell utveckling, 1 april – 30 juni 2022  
 
Nettoomsättning 
Företaget har inte haft någon omsättning under kvartalet. 
 
Kostnader 
Rörelsekostnaderna under kvartalet uppgick till 514 tkr (0 tkr), fördelat på övriga externa 
kostnader 401 tkr (0 tkr) och personalkostnader 112 tkr (0 tkr). De utgörs av kostnader för 
börsplats, VD, lokalhyra och ekonomiskt biträde. 
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster för kvartalet blev -514 tkr (0 tkr) eller -0,08 kr (0,00 kr) per 
aktie. 
 
Investeringar och avskrivningar 
Inga investeringar har gjorts under kvartalet. 
 

Finansiell utveckling, 1 januari – 30 juni 2022 
 
Nettoomsättning 
Företaget har inte haft någon omsättning under perioden. 
 
Kostnader 
Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till 1 065 tkr (0 tkr), fördelat på övriga externa 
kostnader 848 tkr (0 tkr) och personalkostnader 217 tkr (0 tkr). De utgörs av kostnader för 
börsplats, VD, lokalhyra och ekonomiskt biträde. 
 
Resultat 
Resultatet efter finansiella poster blev -1 065 tkr (0 tkr) eller -0,17 kr (0,00 kr) per aktie.  
 
Likviditet 
Företagets likviditet var vid periodens slut 26 196 tkr (0 tkr).  
 
Investeringar och avskrivningar 
Inga investeringar har gjorts under perioden. 
 
Eget kapital 
Eget kapital i Bolaget uppgick vid periodens slut till 25 875 tkr (50 tkr). Soliditeten uppgick till 
98,4% (100%) 
 
Personal 
Företaget har inte haft några anställda under perioden. Kostnader för VD och ekonomi har 
debiterats Företaget genom konsultarvoden. 
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Aktiekapital 
Företagets aktiekapital uppgick per den 30 juni 2022 till 640 000 kr fördelat på 6 400 000 
utestående aktier. Aktiernas kvotvärde är 100 kr. Efter förvärvet av Tura Scandinavia AB den 
31 juli 2022 uppgår antalet utestående aktier till 49 230 770. 
 
Aktien 
Tura Group AB:s aktie är listad på Spotlight Stock Market under kortnamnet TURA. Aktien 
har ISIN-kod SE0017083355. Per den 30 juni 2022 hade Företaget 6 400 000 utestående 
aktier och per 30 augusti 2022 hade Företaget 49 230 770 utestående aktier. 
 

Förväntad framtida utveckling 
Företagets mål är att växa i genomsnitt 10 - 15% per år, organiskt och via förvärv. Tack vare 
en välinvesterad och automatiserad logistik med tillgänglig kapacitet kan bolaget växa med 
begränsade investeringar, vilket ökar volymer och därmed lönsamheten. 
 
Företagets finansiella mål är att ha en genomsnittlig EBITDA-marginal om cirka 8%, vilket ska 
hållas genom ökade volymer som ger operationell skala och hävstång samt kontinuerlig 
produktivitetsutveckling i befintlig struktur via tex investeringar i automation och IT. 
Eventuella förvärv kan tillföra synergier i form av rationalisering av lager, ledning samt 
säljkår. Egna varumärken utgör endast en mindre del av omsättningen idag men de har i 
snitt högre bruttomarginaler, varför tillväxt av dessa främjar ökad bruttomarginal. Det ska 
dock balanseras mot kundernas behov, konkurrenskraften i de externa varumärkena som 
dessa medför samt att helheten i sortimentsstrategin blir konkurrenskraftig. Vidare innebär 
egna varumärken mer rörelsekostnader än för externa varumärken varför skillnaden på 
EBITDA-marginalnivå är mindre. 
 
Utdelningspolicy 
Företagets utdelningspolicy är att utdelningen över tid ska uppgå till mellan 25 och 50 
procent av resultatet efter skatt. Samtidigt ska utdelningsnivån anpassas till bolagets 
strategi, investeringsmöjligheter, finansiella ställning, andra finansiella mål och risker som 
styrelsen anser vara relevanta. 
 

Väsentliga risker och osäkerheter i verksamheten 
Tura Group AB är genom sin verksamhet exponerat för risker och osäkerhetsfaktorer. 
Information om riskerna återfinns i det åternoteringsmemorandum som Företaget 
publicerade i samband med förvärvet av Tura Scandinavia AB. Dessa överensstämmer med 
de risker bolaget identifierar idag.  
 
Ukrainakrisen 
Den pågående krisen i Ukraina har hittills inte påverkat Företagets verksamhet i väsentlig 
utsträckning och även om inget i nuläget tyder på att den kommer att göra det så går det 
inte att utesluta att den inverkan som Ukrainakrisen har på omvärlden i någon mån kan 
komma att påverka Företagets verksamhet i framtiden. 
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RESULTATRÄKNINGAR 
 

TSEK  April-
Juni 

April-
Juni 

Jan-Juni Jan-Juni Jan-Dec 
  

2022 2021 2022 2021 2021 

Intäkter    
    

Nettoomsättning  - - - - - 

Övriga rörelseintäkter   - - - - - 

Summa intäkter  0 0 0 0 0   

  
    

Rörelsens kostnader    
    

Handelsvaror  0 - 0 - 
 

Externa kostnader  -401 - -848 - -252 

Personalkostnader  -112 - -217 - 
 

Avskrivningar inventarier   0 - 0 -   

Summa rörelsens kostnader   -514 0 -1 065 0 -252 

Rörelseresultat  -514 0 -1 065 0 -252 

Finansiella intäkter och kostnader 0 - 0 - 0 

Resultat efter finansiella poster -514 0 -1 065 0 -252 

Skatt  - - - - -   

  
    

Periodens resultat   -514 0 -1 065 0 -252 

Resultat per aktie   -0,08 0 -0,17 0 -0,04 
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BALANSRÄKNINGAR 
 

TSEK  2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 

Tillgångar    
  

Anläggningstillgångar    
  

Materiella anläggningstillgångar   
  

Inventarier och maskiner  0 0 0 

Finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Summa anläggningstillgångar 0 0 0   
  

  

Omsättningstillgångar    
  

Kortfristiga fordringar    
  

Kundfordringar  0 - 0 

Övriga fordringar  3 50 0 

Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

 90 - 83 

Spärrade bankmedel  24 750 - 24 750 

Kassa och bank   1 446 - 2 353 

Summa omsättningstillgångar 26 289 50 27 186 

Summa tillgångar  26 289 50 27 186   
  

  

Eget kapital och skulder    
  

  
  

  

Eget kapital     
  

Bundet eget kapital  640 50 640 

Fritt eget kapital exkl 
periodens resultat 

 26 300 
- 

26 552 

Periodens resultat -1 065 - -252 

Summa eget kapital  25 875 50 26 940   
  

  

Kortfristiga skulder    
  

Leverantörsskulder  395 - 242 

Övriga skulder  19 - 4 

Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

  0 
 - 

0 

Summa kortfristiga skulder   414 0 246 

Summa eget kapital och skulder 26 289 50 27 186 
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KASSAFLÖDEN 
 
  

2022 2021 2021 

TSEK 
 

jan - juni jan - juni jan - dec   
  

  

Den löpande verksamheten 
 

  
  

Resultat efter finansiella poster 
 

-1 065 - -252 

Justeringar för poster som inte ingår i årets 
kassaflöde 

 
  

- 9 

Avskrivningar och nedskrivningar   0 - 0 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 

 

-1 065 - -243 
  

  
  

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 
 

  
  

Förändringar av fordringar 
 

-10 - -83 

Förändring av skulder   168 - 237 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
 

-907 - -89   
  

  

Investeringsverksamheten 
 

  
  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 
 

0 - 0 

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   0 - 0 

Överföring till spärrade bankmedel  0 - -24 750 

Kassaflöde från investeringsverksamheten 
 

0 0 -24 750   
  

  

Finansieringsverksamheten 
 

  
  

Nyemission 
 

  
 

27 000 

Emissionskostnader 
 

  - -308 

Inbetalat aktiekapital     - 500 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 
 

0 0 27 192   
  

  

Årets kassaflöde   -907 0 2 353 

Likvida medel vid periodens början   2 353 0 0 

Likvida medel vid periodens slut   1 446 0 2 353 
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NOTER 
 

Not 1: Redovisningsprinciper 

Tura Group AB upprättar redovisningar i enlighet med årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 

Not 2: Koncernredovisning 

Från och med andra kvartalet 2021 till andra kvartalet 2022 var Tura Group AB ett 
förvärvsföretag utan dotterföretag. Kommande kvartal kommer koncernredovisningen ske 
utifrån reglerna om omvänt förvärv och under principen att Tura Scandinavia AB förvärvar 
Tura Group AB, trots att det senare juridiskt sett är moderbolag. 
 

Not 3: Transaktioner med närstående 

Tura Group AB har inga transaktioner med närstående förutom ett nu avslutat avtal med ett 
företag tillhörigt Företagets tidigare VD tillika aktieägare.  Samtliga avtal är på löpande 
räkning och till marknadsmässiga villkor. Inga andra ersättningar har utgått till närstående. 
 

Not 4: Nyckeltal 

Genomsnittligt antal aktier: Det genomsnittliga antalet aktier i Tura Group AB har, i 

förekommande fall, beräknats utifrån en viktning av det historiska antalet utestående aktier i 

Tura Group AB efter varje genomförd nyemission gånger antal dagar som respektive antal 

aktier varit utestående. 

Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. 
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KOMMENTARER TILL HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT 
 

Förvärvet av Tura Scandinavia AB 
 

Den 31 juli 2022 slutfördes förvärvet av Tura Scandinavia AB genom en kontant likvid jämte 
en apportemission till säljaren, Voxson Carl-L Eriksson AB. Därmed blev Företaget juridiskt 
sett moderföretag i en koncern med Tura Scandinavia AB som dotterföretag. 
Redovisningsmässigt sett hanteras dock förvärvet enligt reglerna för s k omvänt förvärv 
vilket närmare beskrivs i avsnittet Proformaredovisning.  
 
I syfte att ge läsaren en bild av hur verksamheten i Tura Scandinavia AB har utvecklat sig 
lämnas här några kommentarer till Turas resultat under det första halvåret 2022. Eftersom 
Företaget inte har haft annan än förvärvsrelaterad verksamhet under perioden är det 
huvudsakligen verksamheten i Tura Scandinavia AB som avses i kommentarerna från 
Företagets VD på sidan 8 vilket även gäller företagspresentationen på sidan 7.  
 

Finansiell utveckling 1 januari – 30 juni 2022, Tura Scandinavia AB 
 

Nettoomsättning och bruttomarginal 

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 398,5 Mkr (379,2 Mkr), vilket är en ökning med 
5,1% jämfört med 2021. Ökningen beror bland annat på att ett nytt produktområde, grafiska 
produkter tillkom under hösten 2021. Bruttomarginalen för perioden uppgick till 19,9% 
(18,7%). Ökningen är hänförlig till valutaeffekter men också till marginalmässigt gynnsam 
sammansättning av försäljningen.  
 

Kostnader 

Rörelsekostnaderna för perioden uppgick till 53,9 Mkr (53,1 Mkr), fördelat på övriga externa 
kostnader 19,7 Mkr (18,6 Mkr), personalkostnader 32,2 Mkr (31,7 Mkr) och avskrivningar 2,0 
2,0 Mkr (2,8 Mkr). De externa kostnaderna har ökat till följd av IT-kostnader i samband med 
uppgradering av utrustningen i logistikcentret i Nässjö, ökade marknadsrelaterade insatser 
och en ökning av hyran för logistiklokalen i Nässjö. 
 

Resultat 

Resultatet efter finansiella poster för perioden blev 24,5 Mkr (18,2 Mkr). 
 

Likviditet 

Tura Scandinavia AB:s likviditet var vid periodens slut 25,9 Mkr (31,8 Mkr).  
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Investeringar och avskrivningar 

Under kvartalet gjordes investeringar uppgående till 4,2 Mkr (0,4 Mkr) huvudsakligen 
hänförliga till uppgradering av utrustning i logistikcentret i Nässjö. 
 
Eget kapital 

Eget kapital i Tura Scandinavia AB uppgick vid periodens slut till 241 994 tkr (181 215 tkr).  

Personal 

Det genomsnittliga antalet anställda under perioden uppgick till 88 (89)  
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RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG 1 JANUARI – 30 JUNI 2022, 

TURA SCANDINAVIA AB 
 
  

januari-juni 
2022 

januari-juni 
2021 

helår 2021 
  

  
  

Nettoomsättning  398 520 379 202 876 363 

Övriga intäkter  674 1 295 1 356 

Summa intäkter  399 194 380 497 877 719   

  
  

Handelsvaror   -319 404 -308 411 -697 607   

  
  

Bruttoresultat  79 790 72 086 180 112   

  
  

Övriga externa kostnader -19 686 -18 632 -39 962 

Personalkostnader  -32 235 -31 668 -61 661 

Avskrivningar   -2 000 -2 817 -5 210   

  
  

Resultat före finansiella poster 25 869 18 969 73 279   

  
  

Finansiella poster - netto -1 336 -801 -1 924   

  
  

Resultat efter finansiella poster 24 533 18 168 71 355   

  
  

Bokslutsdispositioner  - - -416 

Skatt1)   -5 152 -3 815 -15 188 
  

  
  

Periodens resultat  19 381 14 353 55 751      

1) För delårsperioderna har 21% schablonskatt tillämpats 
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BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG PER DEN 30 JUNI 2022, TURA 

SCANDINAVIA AB  
 
 

 30-jun-22 30-jun-21 31-dec-21 

TILLGÅNGAR    
  

Immateriella anläggningstillgångar  425 0 475 

Materiella anläggningstillgångar  21 677 17 870 19 468 

Finansiella anläggningstillgångar   1 577 1 586 866 

Summa anläggningstillgångar  23 679 19 456 20 809  

   
  

Varulager  245 588 197 294 219 270 

Kundfordringar  186 085 167 788 248 100 

Övriga omsättningstillgångar  42 439 26 256 17 148 

Kassa och bank   25 853 31 761 9 812 

Summa omsättningstillgångar   499 965 423 099 494 330  

   
  

SUMMA TILLGÅNGAR  523 644 442 555 515 139  

   
  

EGET KAPITAL OCH SKULDER    
  

Bundet eget kapital  5 040 5 040 5 040 

Fritt eget kapital exkl periodens resultat   217 573 161 822 161 822 

Periodens resultat  19 381 14 353 55 751 

Summa eget kapital  241 994 181 215 222 613  

   
  

Obeskattade reserver  25 515 25 098 25 515  

   
  

Långfristiga skulder till kreditinstitut  0 11 462 18 635 

Summa långfristiga skulder  0 11 462 18 635  

   
  

Skulder till kreditinstitut  118 073 103 622 127 323 

Lån från företag i intressegemenskap 
Leverantörsskulder  

16 236 
52 615 

7 196 
61 088 

16 505 
61 982 

Övriga kortfristiga skulder   69 211 52 874 42 566 

Summa kortfristiga skulder   256 135 224 780 248 376  

   
  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  523 644 442 555 515 139 
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KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN 

 
• 2022-11-30 Delårsrapport juli-september 2022  

• 2023-02-28 Bokslutskommuniké 2022 

• 2023-04-24 Årsredovisning 2022 

• 2023-05-09 Delårsrapport januari-mars 2023 

• 2023-05-29 Årsstämma 2023 
 
 
 
 

STYRELSENS INTYGANDE 
 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna delårsrapport ger en rättvisande 
översikt av Företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och 
osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.  
 

Kungsbacka, den 31 augusti 2022 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Tura Group AB (publ) 

 

Hans Jacobsson Petra Carnbäck 

Ordförande  Ledamot 

 

Daniel Johnsson Jonas Wimmerstedt 

Ledamot  Ledamot 

 

Stefan Eriksson 

Verkställande direktör 

 

 

 

 

 



 

TURA GROUP | Delårsrapport Q2 2022 samt Proformaredovisning 1 jan – 30 juni 2022 20 
 

GRANSKNINGSRAPPORT AVSEENDE DELÅRSRAPPORTEN 

 
 

Granskningsrapport 

Till styrelsen i Tura Group AB 
Org. nr 559319-6446 

Inledning 

Vi har utfört en översiktlig granskning av den bifogade finansiella delårsinformationen 

(delårsrapporten) på sidorna 4–6, sidorna 9–16 samt sidan 19 för Tura Group AB per den 30 

juni 2022 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och 

verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella 

delårsinformation (delårsrapport) i enlighet med årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att 

uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation (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 finansiella delårsinformationen 

(delårsrapporten) inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen.  

 

Göteborg den 31 augusti 2022 

KPMG AB  

 

Mikael Ekberg 

Auktoriserad revisor 
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PROFORMAREDOVISNING FÖR DELÅRSPERODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 

2022 
 

Den finansiella proformainformationen har inkluderats för att beskriva en hypotetisk 

situation och har enbart upprättats för illustrativa syften. Den finansiella 

proformainformationen behöver inte nödvändigtvis återspegla Tura Group AB:s (tidigare 

Spacetts AB) faktiska resultat om förvärvet av Tura Scandinavia AB hade genomförts per den 

1 januari 2022 och behöver inte heller nödvändigtvis återspegla Tura Group AB:s faktiska 

finansiella ställning om förvärvet av Tura Scandinavia AB hade genomförts per den 30 juni 

2022. Den finansiella proformainformationen bör inte ses som en indikation på Tura Group 

AB:s resultat eller finansiella ställning för någon framtida period. Följaktligen bör potentiella 

investerare inte fästa otillbörlig vikt vid den finansiella proformainformationen. 

BAKGRUND OCH SYFTE 
Tura Group AB (tidigare Spacett AB - Företaget) grundades under våren 2021 och 
börsnoterades på Spotlight Stock Market i december samma år med syftet att genomföra ett 
värdeskapande förvärv under 2022. Under våren 2022 inleddes processen med att förvärva 
Tura Scandinavia AB och den 30 maj 2022 ingicks ett avtal med ägarna till Tura Scandinavia 
AB om att förvärva 100% av detta företag genom en kontant likvid om 26 Mkr och en 
apportemission av 42 830 770 aktier till kursen 5 kr per aktie innebärande en sammanlagd 
köpeskilling om 240 153 850 kr. 
 

Företagets förvärv av 100% av aktierna i Tura Scandinavia AB (Förvärvet) slutfördes under 
juli 2022 och tillträddes den 31 juli 2022 och var således inte genomfört under den period 
som Företagets delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2022 omfattar. För ytterligare 
information om Förvärvet, se ”Grunder för Proformaredovisning”, ”Proformajusteringar” 
och ”Förvärvsrelaterade justeringar” nedan. 
 
En bestyrkanderapport från oberoende revisors granskning av Proformaredovisningen 

framgår av ”Oberoende revisors bestyrkanderapport om sammanställning av finansiell 

proformainformation i en proformaredovisning” under ”Bestyrkanderapport avseende 

proformaredovisningen” nedan. 

Syftet med proformaredovisningen är att presentera den hypotetiska effekt som Förvärvet 
och finansieringen av förvärvet skulle kunna haft på Företagets  
 

(i) konsoliderade resultaträkning i sammandrag avseende perioden 1januari – 30 
juni 2022 som om Förvärvet hade tillträtts och ingått i koncernen per den 1 
januari 2022 

(ii) konsoliderade balansräkning i sammandrag per 30 juni 2022 som om Förvärvet 
hade tillträtts och ingått i koncernen per den 30 juni 2022 
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GRUNDER FÖR PROFORMAREDOVISNINGEN 
Proformaresultaträkningen för perioden 1 januari – 30 juni 2022 och 
proformabalansräkningen per den 30 juni 2022 är baserad på Företagets oreviderade 
delårsrapport för samma period vilken har översiktligt granskats av Företagets revisorer 
samt oreviderad finansiell rapport för Tura Scandinavia AB för samma period.  
 
Företagets och Tura Scandinavia AB:s tillämpade redovisningsprinciper är 
Årsredovisningslagen (”ÅRL”) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (”K3”). Proformaredovisningen är upprättad i 
enlighet med Företagets redovisningsprinciper.  
 
Vid upprättandet av Proformaredovisningen har en analys gjorts av skillnader i de 
redovisningsprinciper som tillämpas av Företaget och Tura Scandinavia AB. Inga väsentliga 
skillnader identifierades i denna analys. 
 
Inga proformajusteringar har beaktats avseende synergieffekter eller integrationskostnader. 
 

ANTAGANDEN 

Följande antaganden har gjorts vid upprättandet av Proformaredovisningen. 
Proformajusteringarnas övergripande natur beskrivs i ”Proformajusteringar” nedan och ska 
läsas tillsammans med de notupplysningar som lämnas i anslutning till 
proformaresultaträkningen och proformabalansräkningen. 
 
Förvärvsanalys 
Effekterna av Förvärvet är beräknade med utgångspunkt i preliminär förvärvsanalys. Inget 
har hittills uppdagats som skulle innebära att den preliminära förvärvsanalysen väsentligen 
skulle avvika från den slutliga. Förvärvet har redovisats som ett omvänt förvärv av 
nettotillgångar. För ytterligare information, se ”Proformajusteringar” nedan. 
 

PROFORMAJUSTERINGAR 
Förvärvsrelaterade justeringar 
Genom förvärvet av Tura Scandinavia och den därmed sammanhängande apportemissionen 
blev dess tidigare ägare majoritetsägare i Företaget vilket innebär att reglerna om s k 
omvänt förvärv ska tillämpas. Det innebär att Tura Scandinavia redovisningsmässigt sett är 
det förvärvande företaget trots att Företaget juridiskt sett är det förvärvande 
moderföretaget. Eftersom Företaget inte utgörs av en rörelse redovisas det omvända 
förvärvet inte som ett rörelseförvärv utan som ett förvärv av nettotillgångar. 
 
Förvärvspriset utgörs vid ett omvänt förvärv av verkligt värde på de aktier som den 
redovisningsmässiga förvärvaren (Tura Scandinavia AB) hypotetiskt hade behövt ge ut för att 
förvärva Företaget. Med anledning av att det inte föreligger något observerbart verkligt 
värde på Tura Scandinavia AB:s aktier används i föreliggande fall istället det noterade värdet 
på Företaget för värdering av förvärvspriset. Förvärvsanalysen har upprättats med 
utgångspunkt från aktiekursen vid börsens öppning den 1 augusti 2022, den första 
handelsdagen efter det att förvärvet hade tillträtts. Marknadsvärdet den 1 augusti 2022 på 
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Företagets aktier före apportemissionen har jämförts med Företagets nettotillgångar den 30 
juni 2022 och skillnaden har hanterats som en kostnad (en s k listningskostnad) i 
proformaresultaträkningens rörelseresultat och inte som ett aktiverat övervärde (goodwill). 
Eftersom Företaget inte kan anses vara rörelsedrivande i egentlig mening vid förvärvstillfället 
redovisas Förvärvet som ett förvärv av nettotillgångar, med effekt att goodwill inte uppstår. 
Det övervärde som erläggs är att betrakta som en listningstjänst, viket inte utgör en 
aktiverbar immateriell tillgång. Därav följer redovisningen av en s k listningskostnad. Den 
kontanta likviden anses inte vara en köpeskilling i det omvända förvärvet och hanterats i 
stället som en värdeöverföring till ägarna från eget kapital och likvida medel. 
 

Det ska noteras att listningskostnaden är beräknad med utgångspunkt från förvärvspriset på 
det faktiska förvärvsdatumet, den 31 juli 2022, och Företagets nettotillgångar per den 30 
juni 2022 och inte per det hypotetiska förvärvsdatumet, den 1 januari 2022. Anledningen 
härtill är att redan i proformaredovisningen kunna illustrera en listningskostnad som 
kommer att belasta koncernen i tredje kvartalet 2022. Det ska också förtydligas att 
listningskostnaden är en redovisningsmässig effekt av det omvända förvärvet och inte någon 
avgift till börsplatsen. 
 
Skatteeffekter 
I proformabalansräkningen har uppskjuten skatt beräknats på fördelning av de obeskattade 

reserverna. Beräkningen har baserats på en skattesats om 20,6%. I övrigt avser ingen av 

proformajusteringarna skattepliktiga eller ej avdragsgilla poster och därför sker ingen 

proformajustering för skatt.  
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Förvärvsanalys i proformaredovisningen (TSEK):   

Förvärvspris (6 400 000 aktier à 7,38 kr)  47 232 

Avgår: Nettotillgångar i Tura Group AB per 30 juni 2022   -25 875 

Listningskostnad (övervärde)  21 357 
 

  

Justeringar i proformaredovisningen (TSEK):   

Resultaträkningen   

Rörelsens kostnader (listningskostnad)  -21 357 

 
Balansräkningen - tillgångar   

Kassa och bank (kontant köpeskilling)   -26 000 

Summa tillgångar  -26 000 

 
Balansräkningen – eget kapital   

Bundet eget kapital (eliminerat aktiekapital)  -5 000 
 

  

Fritt eget kapital exkl periodens resultat (kontant 
köpeskilling)  

- 26 000 

Fritt eget kapital exkl periodens resultat (eliminerat 
aktiekapital)  

5 000 

Fritt eget kapital exkl periodens resultat 
(listningskostnad)   

21 357 

Fritt eget kapital exkl periodens resultat (andel eget 
kapital i obeskattade reserver)  

20 259 

Summa fritt eget kapital exkl periodens resultat  20 616 
 

  

Periodens resultat (listningskostnad)   -21 357 
 

  

   

Summa eget kapital  -5 741 
 
Avsättningar (uppskjuten skatt på obeskattade 
reserver)  5 256 

   

Obeskattade reserver (eliminering i koncernen)  -25 515 

   

Summa eget kapital och skulder  -26 000 
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TURA GROUP-KONCERNEN RESULTATRÄKNING PROFORMA  

1 JANUARI - 30 JUNI 2022 
 
  

Tura Scandinavia 
AB 

Spacett AB Justeringar Proforma 

TSEK  jan-juni 2022 
jan-juni 

2022 
  

      

Nettoomsättning  398 520 0  398 520 

Övriga intäkter  674 0  674 

Summa intäkter  399 194 0  399 194 
      

Handelsvaror   -319 404 0   -319 404 
      

Bruttoresultat  79 790 0  79 790 
     

 

Övriga externa kostnader  -19 686 -848  -20 534 

Personalkostnader  -32 235 -217  -32 452 

Listningskostnad    -21 3571) -21 357 

Avskrivningar   -2 000 0   -2 000 
      

Resultat före finansiella poster 25 869 -1 065 -21 357 3 447 
     

 

Finansiella poster - netto  -1 336 0  -1 336 

 
Resultat efter finansiella poster 

24 533 -1 065 -21 357 2 111 

     
 

Skatter   -5 152 0   -5 152 
      

     
 

Periodens resultat  19 381 -1 065 -21 357 -3 041 
      

      

     

Noter till proformaresultaträkningen 

1) Proformajustering hänförlig till listningskostnad om 21 357 tkr vilken beskrivs ovan i avsnittet 

”Proformajusteringar”- ”Förvärvsrelaterade justeringar” – ”Preliminär förvärvsanalys”. Denna justering är av 

engångskaraktär och inte återkommande.   
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TURA GROUP-KONCERNEN BALANSRÄKNING PROFORMA  

PER 30 JUNI 2022 

 

  Tura Scandinavia 
AB 

Tura Group 
AB 

Justeringar Proforma 

KSEK  30-jun-22 30-jun-22   

TILLGÅNGAR      

Anläggningstillgångar      

Immateriella anläggningstillgångar 425   425 

Materiella anläggningstillgångar 21 677 0  21 677 

Finansiella anläggningstillgångar 1 577     1 577 

Summa anläggningstillgångar  23 679 0 0 23 679 
      

Omsättningstillgångar      

Varulager  245 588 0  245 588 

Kundfordringar  186 085 0  186 085 

Övriga omsättningstillgångar  42 439 24 843  67 282 

Kassa och bank   25 853 1 446 -26 0001) 1 299 
     

 

Summa omsättningstillgångar   499 965 26 289 -26 000 500 254 
     

 

SUMMA TILLGÅNGAR  523 644 26 289 -26 000 523 933 

 

Noter till proformabalansräkningen 

Avseende not 1 – 5 nedan se även avsnittet ”Proformajusteringar” – ”Förvärvsrelaterade justeringar” – ”Preliminär 

Förvärvsanalys” 

1) Proformajustering hänförlig till Tura Group AB:s erlagda kontanta vederlag om 26 000 KSEK för Förvärvet vilket i 

det omvända förvärvet av nettotillgångar redovisningsmässigt hanterats som en värdeöverföring till ägarna vilket 

reducerat fritt eget kapital exklusive periodens resultat samt kassa och bank. 
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TURA GROUP-KONCERNEN BALANSRÄKNING PROFORMA  

PER 30 JUNI 2022 
 

  Tura Scandinavia 
AB 

Tura Group 
AB 

Justeringar Proforma 

KSEK  30-jun-22 30-jun-22   

EGET KAPITAL och SKULDER      

Eget kapital       

Bundet eget kapital  5 040 640 -5 0002) 680 

Fritt eget kapital exkl periodens 
resultat 

 217 573 26 300 20 6163)4) 264 489 

Periodens resultat   19 381 -1 065 -21 3575) -3 041 
     

 

Summa eget kapital  241 994 25 875 -5 741 262 128 
      

Obeskattade reserver  25 515 0 -25 5153) 0 
      

Uppskjuten skatteskuld  0 0 5 2563) 5 256 

Summa avsättningar  0 0 5 256 5 256 
      

Kortfristiga skulder      

Till kreditinstitut  118 073   118 073 
Till företag i intressegemenskap  16 236   16 236 

Leverantörsskulder  52 615 395  53 010 

Övriga kortfristiga skulder  69 211 19  69 230 
  256 135 414 0 256 549 
      

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 523 644 26 289 -26 000 523 933 

 

2) Proformajustering har reducerat det redovisningsmässigt förvärvande bolaget Tura Scandinavia AB:s aktiekapital 

(bundet eget kapital) med 5 000 KSEK. 

3) Obeskattade reserver om 25 515 KSEK har fördelats med 20 259 KSEK till fritt eget kapitalexklusive periodens 

resultat och 5 256 KSEK till uppskjuten skatteskuld 

4) Proformajustering har relaterat till det omvända förvärvet av nettotillgångar ökat fritt eget kapital exklusive 

periodens resultat med 357 KSEK vilket förklaras av +47 232 KSEK i form av förvärvspris hypotetiskt erlagt med 

egna egetkapitalinstrument, -25 875 KSEK i form av eliminering av eget kapital i Företaget per förvärvstidpunkten, 

-26 000 KSEK i form av kontantlikviden redovisad som en värdeöverföring till ägare samt +5 000 KSEK 

motsvarande reduktion av aktiekapital enligt not 2) ovan vilken inte ska reducera summa eget kapital. 

5) Proformajustering hänförlig till listningskostnad om 21 357 KSEK vilken beskrivs ovan i avsnittet 

”Proformajusteringar” – ”Förvärvsrelaterade justeringar” – ”Preliminär förvärvsanalys”. 
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STYRELSENS INTYGANDE 
 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna Proformaredovisning är 
sammanställd i enlighet med kraven i den delegerade förordningen (EU) 2019/980. 
 

Kungsbacka, den 31 augusti 2022 

 

Styrelsen för Tura Group AB (publ) 

Hans Jacobsson Petra Carnbäck 

Ordförande  Ledamot 

 

Daniel Johnsson Jonas Wimmerstedt 

Ledamot  Ledamot 

 

Stefan Eriksson 

Verkställande direktör 
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BESTYRKANDERAPPORT AVSEENDE PROFORMAREDOVISNINGEN 
 

 

 

Oberoende revisors bestyrkanderapport om sammanställning av finansiell 

proformainformation i en Proformaredovisning 

Till styrelsen i Tura Group AB (publ.), org.nr 559319-6446 

Rapport om sammanställning av finansiell proformainformation i en Proformaredovisning 

Vi har slutfört vårt bestyrkandeuppdrag att rapportera om styrelsens sammanställning av 

finansiell proformainformation för Tura Group AB (”bolaget”). Den finansiella 

proformainformationen består av proformabalansräkningen per den 30 juni 2022, 

proformaresultaträkningen för perioden 1 januari 2022 till och med den 30 juni 2022 och 

tillhörande noter som återfinns på sidorna 21–28 i den Proformaredovisning som är utfärdad 

av bolaget. De tillämpliga kriterierna som är grunden utifrån vilken bolagets styrelse har 

sammanställt den finansiella proformainformationen är angivna i den delegerade 

förordningen (EU) 2019/980 och beskrivs på sidorna 21–22 i Proformaredovisningen. 

Den finansiella proformainformationen har sammanställts av bolagets styrelse för att 

illustrera de hypotetiska effekter som  

• förvärvet av samtliga aktier i Tura Scandinavia AB skulle kunna haft på bolagets 

koncernresultaträkning för perioden 1 januari till 30 juni 2022 som om Förvärvet av Tura 

Scandinavia AB hade ägt rum den 1 januari 2022 samt på bolagets koncernbalansräkning per 

den 30 juni 2022. 

Som del av processen har information om bolagets finansiella ställning och finansiella 

resultat hämtats av bolagets styrelse från bolagets interna finansiella rapporter samt från 

bolagets finansiella rapporter för den sexmånadersperiod som slutade 30 juni 2022 om 

vilken en rapport om översiktlig granskning har publicerats. 

Styrelsens ansvar för den finansiella proformainformationen 

Styrelsen är ansvarig för sammanställningen av den finansiella proformainformationen i 

enlighet med kraven i den delegerade förordningen (EU) 2019/980. 

Vårt oberoende och vår kvalitetskontroll 

Vi har följt krav på oberoende och andra yrkesetiska krav i Sverige, som bygger på 

grundläggande principer om hederlighet, objektivitet, professionell kompetens och 

vederbörlig omsorg, sekretess och professionellt uppträdande. 

Revisionsföretaget tillämpar ISQC 1 (International Standard on Quality Control) och har 

därmed ett allsidigt system för kvalitetskontroll vilket innefattar dokumenterade riktlinjer 



 

TURA GROUP | Delårsrapport Q2 2022 samt Proformaredovisning 1 jan – 30 juni 2022 30 
 

och rutiner avseende efterlevnad av yrkes etiska krav, standarder för yrkesutövningen och 

tillämpliga krav i lagar och andra författningar. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om huruvida den finansiella proformainformationen, i alla 

väsentliga avseenden, har sammanställts korrekt av bolagets styrelse i enlighet med den 

delegerade förordningen (EU) 2019/980, på de angivna grunderna samt att dessa grunder 

överensstämmer med bolagets redovisningsprinciper.  

Vi har utfört uppdraget enligt International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3420 

Bestyrkandeuppdrag att rapportera om sammanställning av finansiell proformainformation i 

ett prospekt, som har utfärdats av International Auditing and Assurance Standards Board. 

Standarden kräver att revisorn planerar och utför åtgärder i syfte att skaffa sig rimlig 

säkerhet om huruvida styrelsen har sammanställt, i alla väsentliga avseenden, den finansiella 

proformainformationen i enlighet med den delegerade förordningen (EU) 2019/980. 

För detta uppdrags syfte, är vi inte ansvariga för att uppdatera eller på nytt lämna rapporter 

eller lämna uttalanden om någon historisk information som har använts vid 

sammanställningen av den finansiella proformainformationen, inte heller har vi under 

uppdragets gång utfört någon revision eller översiktlig granskning av den finansiella 

information som har använts vid sammanställningen av den finansiella 

proformainformationen. 

Syftet med finansiell proformainformation i en Proformaredovisning är enbart att illustrera 

effekten av en betydelsefull händelse eller transaktion på bolagets ojusterade finansiella 

information som om händelsen hade inträffat eller transaktionen hade genomförts vid en 

tidpunkt som har valts i illustrativt syfte. Därmed kan vi inte bestyrka att det faktiska utfallet 

av Förvärvet av Tura Scandinavia per den 1 januari 2022 respektive 30 juni 2022 hade blivit 

som det har presenterats. 

Ett bestyrkandeuppdrag, där uttalandet lämnas med rimlig säkerhet, att rapportera om 

huruvida den finansiella proformainformationen har sammanställts i alla väsentliga 

avseenden med grund i de tillämpliga kriterierna, innefattar att utföra åtgärder för att 

bedöma om de tillämpliga kriterier som används av styrelsen i sammanställningen av den 

finansiella proformainformationen ger en rimlig grund för att presentera de betydande 

effekter som är direkt hänförliga till händelsen eller transaktionen, samt att inhämta 

tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis för att: 

• Proformajusteringarna har sammanställts korrekt på de angivna grunderna. 

• Den finansiella proformainformationen avspeglar den korrekta tillämpningen av 

dessa justeringar på den ojusterade finansiella informationen. 

• De angivna grunderna överensstämmer med bolagets redovisningsprinciper.  

De valda åtgärderna beror på revisorns bedömning, med beaktande av hans eller hennes 

förståelse av karaktären på bolaget, händelsen eller transaktionen för vilken den finansiella 

proformainformationen har sammanställts, och andra relevanta uppdragsförhållanden.  
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Uppdraget innefattar även att utvärdera den övergripande presentationen av den finansiella 

proformainformationen.  

Vi anser att de bevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 

uttalande. 

Uttalande 

Enligt vår uppfattning har den finansiella proformainformationen sammanställts, i alla 

väsentliga avseenden, enligt de grunder som anges på sidorna 21–28 i 

Proformaredovisningen och dessa grunder överensstämmer med de redovisningsprinciper 

som tillämpas av bolaget. 

Göteborg 2022-08-31 

KPMG AB 

 

 

Mikael Ekberg 

Auktoriserad revisor 

 

 

 

 

 

 

 

 


