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Under 2017 befäste Realfiction sin position 
som global ledare inom lösningar baserade på 
glasögonfria mixed reality-skärmar.

Bolaget lanserade den nya produktfamiljen 
DeepFrame, världens största mixed reality-
skärm, och förstärkte den framgångsrika 
Dreamoc-serien med den majestätiska Dreamoc 
Diamond. Dessa framgångsrika lanseringar 
fick mycket uppmärksamhet i media, särskilt 
DeepFrame i USA, och DeepFrame tilldelades 
även den prestigefyllda utmärkelsen ”CES 2018 
Innovation Awards Honoree”.

För att bygga vidare på denna starka trend 
närvarade Realfiction vid flertalet utställningar 
och mässor i Europa och USA och genomförde 
uppskattade presentationer och workshops med 
viktiga partners i dessa regioner. I juli noterades 
bolagets aktie på Nasdaq First North efter 
genomföradet av en framgångsrik nyemission 
om 21,5 MSEK.

Bolaget stärkte också sin ledningsgrupp med 
en ny COO och en ny CFO, samt breddade 
sitt erbjudande med ett uthyrningskoncept för 
DeepFrame- och Dreamoc-skärmar i Europa 
och USA. Slutligen aviserades en kraftfull och 

lättanvänd plattform för innehållsskapande med 
planerad lansering under det andra kvartalet 
2018.

Viktigast var dock att Realfictions mixed 
reality-skärmar användes av välkända 
företag i Europa, Nord- och Sydamerika, 
Asien, Australien, Mellanöstern samt 
i andra regioner. Dessa inkluderade 
den stora biltillverkaren Mercedes och 
det globala läkemedelsbolaget Pfizer 
som initierade ett stort pilotprojekt för 
butiker i Sydafrika.

STORA FRAMSTEG OCH FRAMGÅNGSRIKA 
PRODUKTLANSERINGAR
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Realfiction DeepFrame, världens 

största mixed reality-skärm, lanserades 

med en överraskningsdemonstration 

vid Europas största akvarium som 

är beläget i Köpenhamn. Den första 

bekräftade DeepFrame-ordern 

presenterades i oktober.

Bolaget meddelade att den globala 

läkemedelsjätten Pfizer initierat ett 

stort mixed reality-projekt i mer än 

60 butiker i Sydafrika. Pilotprojektet 

kommer att utvärderas vid Pfizers 

huvudkontor i USA.

AugustiJuli

Realfictions aktie noterades på Nasdaq 

First North efter en framgångsrik 

nyemission om 21,5 MSEK, med den 

14 juli som första handelsdag.

September

Realfiction anordnade bolagets årliga 

partnermöte i Köpenhamn med två 

heldagar fyllda av demonstrationer och 

DeepFrame-utbildning för partners från 

fyra kontinenter.
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Oktober

Realfiction meddelar att Bolaget har 

utsett 36-årige Thomas Jæger till 

positionen som ny CFO för bolaget.

Realfiction slutförde 

implementeringen av sitt nya 

uthyrningskoncept för mixed reality-

skärmar inom Dreamoc-serien i 

Västeuropa och USA. Dessutom 

presenterades den första uthyrningen 

av en Dreamoc XXL3.

DeepFrame tilldelades den 

prestigefyllda utmärkelsen ”CES 

2018 Innovations Awards Honoree”

Senare i november meddelade 

bolaget att Mercedes-Benz använde 

en Dreamoc XL3-skärm i sin pop up-

butik i Stockholm.

November

Realfiction lanserade Dreamoc Diamond, 

en ny elegant flaggskeppsmodell inom 

bolagets Dreamoc-serie med glasögonfria 

mixed reality-skärmar.

Bolaget meddelade att Søren Steen 

Pedersen, med omfattande erfarenhet inom 

skapandet av digitala plattformslösningar, 

rekryterats till rollen som Chief Operating 

Officer (COO). Han kommer att spela en 

viktig roll i bolagets pågående utveckling 

mot att bli en ledande global distributör av 

kompletta mixed reality-lösningar.

December

I slutet av december meddelade 

Realfiction att bolaget planerade att 

lansera DeepFrame One, den första plug 

and play-modellen i den nya DeepFrame-

serien, under CES-veckan i Las Vegas, 

USA, i början av 2018.

December
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De totala intäkterna uppgick till 
16,3 MSEK

Resultatet efter finansposter uppgick till -10,2 MSEK

Resultatet per aktie* var -0,87 SEK för helåret

Soliditeten** uppgick till 62,2% vid årets slut

Kassaflödet från rörelsen uppgick till -9,8 MSEK

*Resultat per aktie: Nettoresultatet för perioden delat med det genomsnittliga 
antalet aktier

**Soliditet: Eget kapital som procent av balansomslutningen

SAMMANFATTNING AV ÅRET



10REALFICTION HOLDING AB



KOMMENTAR FRÅN 
REALFICTIONS VD 
CLAS DYRHOLM

2017 blev ett intensivt och framgångsrikt år för Realfiction, 
med starkt fokus på att positionera om bolaget från en 
framgångsrik hårdvaruutvecklare till en global ledare inom 
kompletta mixed reality-lösningar via ett högkvalitativt, 
globalt partnernätverk. 

Det första steget för att accelerera denna 
omvandling togs i och med vår framgångsrika 
nyemission om 21,5 MSEK som följdes av en 
notering på Nasdaq First North i juli. Det gav 
oss både nödvändigt kapital och trovärdigheten 
hos ett bolag som handlas publikt. 

Med detta på plats kunde vi förstärka bolaget inom flertalet 
viktiga områden. En COO och en CFO rekryterades, 
liksom talangfulla personer inom 3D-animering och 
mjukvaruutveckling.
Även våra hårdvaruplattformar uppgraderades: vi utökade 
Dreamoc-familjen med den utsökta toppmodellen 
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Dreamoc Diamond, och lanserade DeepFrame-
serien som bokstavligen tog potentialen hos 
mixed reality-skärmar till nya stratosfäriska höjder. 
DeepFrame är världens största mixed reality-
skärm, och den öppnar upp ett fönster till en ny 
värld där svävande bilder och 3D-animationer kan 
projiceras ovanpå allt ifrån showroom-golv till ytor 
som sträcker sig över flera kilometer.
Dessa nya produkter, särskilt den banbrytande 
DeepFrame-plattformen, erhöll välförtjänta lovord 
och uppmärksamhet i media i Europa, USA och 
globalt. Bland annat erhölls den prestigefyllda titeln 
”CES 2018 Innovation Awards Honoree” i oktober. 
Vi besökte även flertalet viktiga branschmässor för 
aktörer inom digital skyltning, upplevelseindustri/
museum samt detaljhandel och genomförde 
dessutom workshops med partners. Det har gjort 
det möjligt för våra partners att starta upp flertalet 
nya och spännande projekt. 
För att ge fler kunder möjlighet att skapa kraftfulla 
MR-upplevelser inledde vi utvecklingen av en 
lättanvänd, men ändå kraftfull plattform för 

att innehållsskapande. Dessutom påbörjades 
utvecklingen av färdiga koncept för detaljhandeln 
och biltillverkare. Tillsammans med ett nytt 
uthyrningskoncept tog vi därigenom flera viktiga 
steg mot ett mer strömlinjeformat, tjänstebaserat 
erbjudande.

Dessa ansträngningar har börjat ge utdelning, 
och under 2017 och det första kvartalet 
2018 kunde vi presentera order för bolag 
som Mercedes och IBM, ett stort pilotprojekt 
tillsammans med läkemedelsjätten Pfizer 
samt ett pågående DeepFrame-projekt med 
LEGO. Vi har även ytterligare förstärkt våra 
globala försäljningskanaler. DeepFrame- och/
eller Diamond-showroom har etablerats i 
Storbritannien, Tyskland, Spanien, Nederländerna, 
Tjeckien, Förenade Arabemiraten, Australien, 
Japan och Filipinerna. Dessa showroom kommer 
att fungera som skyltfönster för försäljningen av 
vår DeepFrame-plattform, som verkligen är en 
teknologi som måste upplevas på plats.

Med dessa fantastiska bedrifter bakom oss ser vi 
nu fram emot att fullt ut skörda frukterna av vårt 
hårda arbete. Vi befinner oss nu i en gynnsam 
position där vi kan utvärdera hur vi bör optimera 
den kommande implementeringen av vår plattform 
för innehållsskapande, samtidigt som vi utökar vårt 
uthyrningskoncept för hårdvaran och bibehåller 
ett starkt fokus på viktiga kundsegment som 
detaljhandeln och bilindustrin. 

Vårt mål för 2018 och framåt är att 
expandera ytterligare samtidigt som vi 
bygger upp ett starkt och stabilt kassaflöde. 
Vi är inne i en mycket spännande 
Realfiction-period, och jag är stolt över 
att få leda bolaget in i en lovande framtid 
tillsammans med våra aktieägare.

Clas Dyrholm
CEO, Realfiction Holding AB
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2002
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2004
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Cheoptics360, den tredje 
produktlanseringen inom företaget 
Vizoo, introducerade nya 
dimensioner genom att gå från 
en stor ensidig upplevelse till en 
360-gradig betraktarupplevelse som 
går att se på nära håll.

Under 2007 kom Diesel till oss 
med visionen om en holografisk 
undervattens-modeshow. Resultatet 
blev en fantastisk 18 minuter lång 
resa där publiken på båda sidor 
kunde se riktiga modeller blandas 
med en virtuell undervattensvärld.

Våren 2009 lanserade Realfiction 
Dreamoc, en häpnadsväckande 
3D-produkt för lyxmärken inom 
detaljhandeln. 

I slutet av 2007 lämnade Peter och 
Clas Vizoo för att följa sin dröm om 
att utveckla innovativa produkter för 
detaljhandeln. I oktober 2008, efter 
ett år av förberedelser, grundade de 
Realfiction.

Med sloganen ”Varför leva 
i en dimension?” använde 
Lexus Free Format över 
hela USA i lanseringen av 
deras nya hybridsedan IS. 
Den kreativa byrån Team 
One Advertising vann flera 
utmärkelser för denna 
innovativa kampanj.

Vizoo lanserar VideoLogo som 
en enkel men effektiv idé om 
att projicera video inuti en 
logotyp och således exponera 
betraktaren för en logotyp 
förstärkt med identitet och/
eller känslor inuti.

Peter Simonsen, Clas 
Dyrholm och Morten 
Corell startar tillsammans 
videodesignbolaget Vizoo.

Den första holografiska video-
installationen utvecklades 
och testades i slutet av 2002 
i en modebutik i hjärtat av 
Köpenhamn, Danmark.
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2012

2011

2010 2016

2015

2014

2013
I början av 2013 lanserades 
den fyrsidiga produkten 
Dreamoc™ Scandinavia 
XXL för att möta de ökande 
förfrågningarna om en riktigt 
stor holografisk skärm.

I slutet av 2012 lanserade 
Realfiction en genomskinlig 
LCD-skärm. Denna unika skärm 
gjorde det möjligt att kombinera 
fysiska objekt med kraftfulla och 
färgstarka videoeffekter.

Skandinavisk design har sedan 
1950-talet varit liktydigt med elegans 
och enkelhet tillverkad med hög 
kvalitet. Genom att följa den följa 
denna filosofi skapade Realfiction 
den nya produktserien Dreamoc 
Scandinavia.

2010 lanserades Dreamoc XL för 
att möta behovet av en rymligare 
Dreamoc. Dreamoc XL drog 
snabbt uppmärksamheten till sig 
när den integrerades i butiker.

DREAMOC XL3 -Denna 
uppdaterade version av vår 
medelstora skärmlösning 
lanserades med en imponerade 
uppgradering av produktens 
komponenter och tillbehör 
kombinerat med ett väsentligt 
lägre pris.

Under 2015 anslöt Morten Corell till 
Realfiction och därmed var originaltrion från 
2002 återförenad.

2014 lanserades Dreamoc HD3 
med fler egenskaper och högre 
kvalitet men också ett lägre 
pris. Denna skärm utgjordfe ett 
mycket stort evolutionärt steg 
för Dreamoc-teknologin.

2015 lanserades Dreamoc POP3 med 
”Dreamoc Fusion”-funktionen. Den gjorde 
det möjligt att länka samman flera ensidiga 
skärmar i grupper för att kunna skapa 
häpnadsväckande visuella effekter.
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LANSERING AV DEEPFRAME – VÄRLDENS 
STÖRSTA MIXED REALITY-SKÄRM
Med DeepFrame lanserade bolaget en helt ny 
produktfamilj med mixed reality-skärmar. Den 
kan visualisera objekt och animationer med 
i stort sett vilka storlekar som helst, vilket på 
ett grundläggande sätt förändrar hur digital 
visualisering kan möta verkligheten.

DREAMOCTM XXL3 
Dreamoc XXL3 lanserades under 2017 med 
fyrsidig betraktningsvinkel och en massiv 
närvaro. XXL3 designades för att göra ett 
stort intryck på mässor, museum och andra 
mycket stora ytor.

REALFICTION NOTERAS PÅ NASDAQ 
FIRST NORTH STOCKHOLM
I juli 2017 noterades Realfiction på 
handelsplattformen Nasdaq First North 
Stockholm.

PILOTPROJEKT I SYDAFRIKA MED PFIZER
Ett storskaligt pilotprojekt startades 2017 i Sydafrika 
för det amerikanska läkemedelsbolaget Pfizer. 
Projektet omfattar Dreamoc-installationer i över 60 
apotek.

2017 – DREAMOCTM DIAMOND
I december 2017 lanseras Dreamoc 
Diamond, bolagets nya exklusiva toppmodell 
inom Dreamoc-serien med inneslutande 
mixed reality-skärmar.

DEEPFRAME TILLDELAS PRESTIGFYLLD 
CES 2018-TITEL
Mot slutet av 2017 erhöll DeepFrame 
”CES 2018 Innovation Awards Honoree”, 
en prestigefylld titel som tilldelas de allra 
bästa produkterna utifrån ansökningar från 
tusentals företag.

2017
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BOLAGSÖVERSIKT

Realfiction utvecklar, säljer och hyr ut 
marknadsledande produkter och tjänster inom 
mixed reality (MR) baserat på innovativa, samt 
patent- och designskyddade hårdvaruplattformar 
som har utvecklats under mer än tio års tid. Bolagets 
MR-skärmar passar särskilt väl i sociala miljöer då de 
inte kräver speciella glasögon eller andra tillbehör. 

Några exempel på de kundgrupper som kan 
dra nytta av bolagets produkter och tjänster är 
shoppingcentrum och varuhus, biltillverkare, 
upplevelsebaserade verksamheter som nöjesparker 
och museum, naturliga mötesplatser som flygplatser 
och resecentrum samt sektorer med stort behov 
av 3D-visualisering i realtid såsom utbildning, 
arkitektur, tillverkning och byggindustri.

REALFICTION HOLDING AB 16
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VARUMÄRKESKÄNNEDOM 
OCH KUNDKONVERTERING

Realfictions MR-lösningar kan skapa intresse för ett varumärke 
eller en specifik produkt på ett mycket visuellt och engagerande 
sätt. Utifrån denna uppmärksamhet kan konkret värde levereras, 
exempelvis ökad försäljning av en produkt och/eller konvertering 
av besökare till medlemmar i bonus- eller lojalitetsprogram. Bolaget 
kallar denna metod ”Return on Attention”.

Uppseendeväckande och engagerande upplevelser

För upplevelsedrivna kundgrupper såsom nöjesparker, 
museum, mässor och eventarrangörer, men även tillverkare av 
konsumentprodukter, utgör Realfictions MR-plattform en möjlighet 
att kombinera den verkliga och digitala världen på helt nya och 
banbrytande sätt.
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FRÅN SKÄRMTILLVERKARE TILL LEVERANTÖR 
AV KOMPLETTA MR-LÖSNINGAR

Realfiction positionerar om bolaget från att vara en leverantör 
av hårdvara till att erbjuda kompletta mixed reality-lösningar 
som kan skapa verkligt magiska upplevelser. Det inkluderar allt 
ifrån hårdvara (MR-skärmar med kundspecifika anpassningar 
vid behov) till det helt avgörande 3D-innehållet samt slutligen 
installation och underhåll på plats. Detta är ett viktigt 
paradigmskifte som kommer att göra det möjligt för Realfiction att 
väsentligen öka sina återkommande intäkter och därmed bygga 
ett stabilt kassaflöde som kan användas för att vidareutveckla 
bolagets utbud av ledande produkter och lösningar. 

Det nya fokuset på att erbjuda kompletta lösningar involverar 
såväl hårdvaran som mjukvaran som bolaget utvecklar. På 
hårdvarusidan implementeras en uthyrningsmodell. Det gör att 
Realfiction kan erhålla intäkter varje gång en MR-skärm används 
istället för att behöva förlita sig på ny hårdvaruförsäljning. På 
mjukvarusidan utvecklar bolaget en kraftfull plattform för 
innehållsskapande med lättanvända verktyg och färdiga mallar. 
Det kommer att göra det möjligt för Realfiction och bolagets 
samarbetspartners att konkurrera om en bredare mix av projekt 
och uppdrag, inklusive de som tidigare låg utom räckhåll på 
grund för snäva budgetramar och tidsfrister.
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FÖRSÄLJNING OCH UTHYRNING 
VIA ETT VÄRLDSOMSPÄNNANDE 
PARTNERNÄTVERK

Realfictions globala partnernätverk består av över 150 återförsäljare och/
eller innehållsutvecklare i bland annat Europa, Nord- och Sydamerika, Asien, 
Australien och Mellanöstern. Bolagets partners kan köpa in MR-skärmar 
från Realfiction och nu även hyra dem för nyttjande under en begränsad 
tidsperiod. Det möjliggör en betydligt högre flexibilitet då partners kan 
erbjuda de senaste skärmarna i rätt storlek till en låg initial kostnad.

Under 2017 initierades uthyrningskonceptet i Västeuropa och USA för 
MR-skärmar inom Dreamoc-serien. Under 2018 kommer bolaget att 
utöka satsningen så att den täcker in fler regioner samt både Dreamoc- 
och DeepFrame-skärmar. 

Bolaget har lagt ut produktionen på kontraktstillverkare, vilket gör det 
möjligt att löpande anpassa produktionen utifrån det aktuella behovet av 
produkter på olika geografiska marknader.
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EN HELT NY PLATTFORM FÖR ATT 
SKAPA MR-INNEHÅLL

Innehållet till Realfictions MR-plattformar, 
i form av bilder, 3D-animationer och 
interaktiva tjänster, skapas för närvarande 
primärt av bolagets kreativa partners. 
Utvecklingstiden och dess kostnader 
utgör dock en begränsning för många 
potentiella projekt.

För att minimera dessa begränsningar, och 
därmed väsentligen öka den adresserbara 
marknaden, utvecklar Realfiction en plattform 
som består av kraftfulla verktyg och mallar 
för innehållsutveckling. Plattformen kommer 
bland annat att innehålla färdiga objekt 
och animationer som enkelt kan anpassas 
och kombineras. På så sätt kan innehåll till 
Dreamoc- och DeepFrame-installationer 
skapas betydligt effektivare än idag.

Realfiction har som mål att implementera 
användningen av denna plattform 

för innehållsskapande tillsammans 
med partners under det andra 
kvartalet 2018. Plattformen och dess 
användningsområden kommer sedan 
löpande att förfinas för att säkerställa 
ett för bolaget optimalt utnyttjande. 
Plattformen kommer att göra det möjligt 
för Realfiction att delta mer aktivt i 
skapandet av innehåll till bolagets MR-
lösningar samtidigt som det gynnar en 
bredare användning av bolagets skärmar. 

Plattformen för innehållsskapande är en 
viktig del av Realfictions målsättning att 
utvecklas till en leverantör av kompletta 
MR-lösningar. Det kommer att hjälpa 
bolaget att bygga starka, löpande 
intäktsströmmar som kan användas 
för att finansiera dess fortsatta globala 
expansion samt utvecklingen av ny 
hård- och mjukvara.
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I linje med målen för den kommande plattformen för 
innehållsskapande utvecklar Realfiction även kompletta 
och anpassningsbara koncept som riktar sig till specifika 
kundsegment. Det kommer göra det möjligt för bolaget att 
erbjuda lösningar med kort implementeringstid som testats 
under verkliga förhållanden.

Initialt fokuserar Realfiction på shoppingcentrum och 
varuhus, butikskedjor samt bilindustrin. Flertalet tester av 
dessa koncept planeras tillsammans med kunder, och det 
första ägde rum under Q1 2018 vid ett av Danmarks största 
shoppingcentrum. Bolaget för parallellt en dialog med ett 
antal välkända nordiska och globala aktörer inom de båda 
kundgrupperna.

Ytterligare kundsegment som kan vara av intresse är bland 
annat upplevelseindustrin, där museer och nöjesparker har 
visat stort intresse för Realfictions MR-lösningar. 

KOMPLETTA, ANPASSNINGSBARA KONCEPT FÖR 
DETALJHANDELN OCH BILINDUSTRIN



24REALFICTION HOLDING AB



DREAMOC OCH DEEPFRAME 
– MARKNADSLEDANDE MR-
SKÄRMAR

Realfictions Dreamoc- och DeepFrame-skärmar utgör 
grunden för bolagets MR-lösningar som erbjuds till 
slutkunder via ett globalt partnernätverk. 

De kan användas i alltifrån butiker som säljer små 
produkter som parfymer, drycker och smycken 
till museum där fullskaliga dinosaurier kan visas 
tillsammans med riktiga skelett. Den här flexibiliteten 
möjliggörs av två produktfamiljer – Dreamoc and 
DeepFrame – som kompletterar varandra på ett 
utmärkt sätt. 
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Dreamoc är en serie MR-skärmar med en diamantformad kammare av 
glas där bilder och 3D-animationer ser ut att spelas upp tillsammans 
med riktiga produkter. Olika modeller har kammare i olika storlek och 
utförande, och innehållet kan ses antingen framifrån eller från flera håll 
samtidigt. 

Dreamoc HD3 är den minsta och smidigaste modellen för enskilda 
produkter som kan upplevas från flera håll samtidigt. Dreamoc 
POP3 och Dreamoc POP3B upplevs endast framifrån vilket passar 
särskilt väl för installationer i hyllor samt visning av flera olika 
objekt tillsammans. Dreamoc XL3 och Dreamoc XXL3 är som 
namnen antyder större varianter som gör det möjligt att skapa 
uppmärksamhet för riktigt stora objekt, exempelvis på flygplatser 
eller i shoppingcentrum. Dreamoc Diamond är en av Realfictions 
största Dreamoc-skärmar, och den allra mest eleganta. Med en 
Dreamoc Diamond skapas en extraordinär upplevelse som passar 
utmärkt i exklusiva butiker.

DREAMOC – HOLOGRAFISKA 
EFFEKTER I VÄRLDSKLASS
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Med den patentsökta produktserien DeepFrame, som lanserades 2017, har 
Realfiction ännu en gång sprängt gränserna för vad som kan uppnås med 
mixed reality. DeepFrame är världens största MR-skärm och kan skapa otroliga 
realtidsupplevelser där holografiska bilder och animationer projiceras över 
existerande ytor och objekt. DeepFrame erhöll titeln ”CES 2018 Innovation Awards 
Honoree” vid CES, världens största mässa för hemelektronik som arrangeras varje 
år i Las Vegas, och har uppmärksammats stort i internationella media. 

DeepFrame One är den första plug and play-modellen i DeepFrame-serien som 
gör det möjligt att skapa oförglömliga upplevelser till bland annat shoppingcenter 
och showrooms, nöjesparker, museum, mässor, event och bilhallar. Andra möjliga 
tillämpningar inkluderar visualisering inom utbildning och forskning samt arkitektur, 
tillverkning och byggindustri.
Realfiction utvecklar även en DeepFrame-modell för utomhusbruk som gör det 
möjligt att projicera innehåll över kilometerstora ytor. Den kommer att öppna upp för 
ännu fler tillämpningar inom upplevelseindustrin och turism samt byggnadsprojekt 
under uppförande.  

DeepFrame-teknologin har även potential att byggas in i konsumentprodukter, och 
Realfiction samarbetar bland annat med LEGO för att utvärdera potentialen inom 
detta område. Exempelvis kan mindre produkter, ända ned till mobiltelefonstorlek, 
utvecklas som sedan ansluts till ett app-baserat ekosystem.

DEEPFRAME – VÄRLDENS 
STÖRSTA MIXED REALITY-SKÄRM

27 REALFICTION HOLDING AB
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MARKNADSÖVERSIKT OCH UTSIKTER

Medvetenheten och efterfrågan 
för produkter och tjänster inom 
mixed, augmented och virtual 
reality ökar snabbt. En del 
bedömare menar att det är den 
fjärde IT-vågen efter PCn, internet 
och mobiler.

Enligt en rapport kommer den Goldman Sachs att 
vara värd

2025, fördelat ungefär lika mellan den professionella 
marknaden (B2B) och konsumentmarknaden.

80 MILJARDER DOLLAR 

Hittills har Realfiction sålt mer 

10.000
mixed reality-skärmar inom Dreamoc-serien för användning av 
välkända varumärken och slutkunder.

Denna trend med ökande intresse och efterfrågan väntas 
fortsätta under de kommande åren då mer användbara 
lösningar lanseras på marknaden. Realfiction förväntar sig 
att detta ytterligare spär på efterfrågan från kunder inom 
ett brett spektrum av segment, från marknadsföring och 
detaljhandel till upplevelseindustrin, utbildning, arkitektur 
och byggindustrin.

Enligt en rapport kommer den Goldman Sachs1 att 
vara värd 80 miljarder dollar 2025, fördelat ungefär 
lika mellan den professionella marknaden (B2B) och 
konsumentmarknaden. Initialt fokuserar Realfiction 
på B2B-marknaden och den professionella bolag-
till-konsumentmarknaden (B2C). 

1/ http://www.goldmansachs.com/our-thinking/pages/technology-driving-
innovation-folder/virtual-and-augmented-reality/report.pdf
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Bolaget har för närvarande en ledande position inom skärmar som kan 
visualisera flytande eller holografiskt innehåll utan behov av speciella 
glasögon. Exempel på användningsområden inom B2B är utställningar och 
mässor medan användningsområdena inom B2C inkluderar skärmar som 
används inom detaljhandeln eller för att marknadsföra varumärken. Hittills 
har Realfiction sålt mer 10 000 mixed reality-skärmar inom Dreamoc-serien 
för användning av välkända varumärken och slutkunder.

Realfiction utvärderar också konsumentsegmentet tillsammans med globala 
tillverkare av konsumentprodukter, bland annat dess taiwanesiska partner 
AmTRAN. AmTRAN är en av världens största tillverkare av LCD-skärmar och 
andra elektroniska produkter.
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För närvarande är Microsoft (med dess Hololens och Mixed Reality-
plattform) och Magic Leap två av de största aktörerna inom mixed reality-
segmentet. Båda dessa bolag erbjuder lösningar baserade på skärmar 
som bärs på huvudet (så kallade head-mounted displays). En konsekvens 
av detta är att det bara är personen som bär produkten som kan se de 
projicerade 3D-objekten och effekterna som blandas med den fysiska 
verkligheten.

Realfictions MR-skärmar fungerar fundamentalt annorlunda då de 
inte kräver att användaren bär några speciella skärmar, glasögon eller 
annan utrustning. Det blir således lätt att av dela upplevelserna i sociala 
sammanhang, vilket är en stor fördel jämfört med andra MR-tekniker. 

Det finns flera aktörer som har försökt att kopiera Realfictions glasögonfria 
MR-teknologi utan att inkräkta på bolagets immateriella rättigheter. 
Realfiction känner dock inte till någon konkurrent som har kommit i 
närheten av att uppnå de högkvalitativa 3D-/holografiska effekter och 
den högkvalitativa byggkvalitet som Dreamoc- och DeepFrame-skärmar 
erbjuder.

KONKURRERANDE TEKNIK 
OCH FÖRETAG

Magic leap

Microsoft Hololens

DeepFrame på CopenX
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I m p l e m e n t e r i n g  a v  p l a t t f o r m e n  f ö r 
i n n e h å l l s s k a p a n d

2017

O m p o s i t i o n e r i n g  a v  b o l a g e t  t i l l  a t t  b l i  e n 
l e v e r a n t ö r  a v  k o m p l e t t a  M R - l ö s n i n g a r . 2017

Lyckande lanseringarna av nya DeepFrame- 
och Dreamoc-skärmar

2018

UTSIKTER OCH MÅL 
FÖR 2018

Om MR-marknaden fortsätter att växa starkt väntas det leda till ett 
väsentligt högre intresse för Realfictions MR-lösningar under de 
kommande åren. Dessa positiva utsikter förstärks av de lyckande 
lanseringarna av nya DeepFrame- och Dreamoc-skärmar som 
genomfördes under 2017 och den pågående ompositioneringen av 
bolaget till att bli en leverantör av kompletta MR-lösningar.

Den kommande implementeringen av plattformen för 
innehållsskapande under det andra kvartalet 2018 kommer att 
göra det möjligt för bolaget att bredda användningsområdena för 
dessa lösningar, och Realfiction förväntar sig att detta kommer att 
öka aktiviteten och försäljningen under de kommande åren. De 
kompletta och anpassningsbara koncept som tas fram för viktiga 
kundsegment som detaljhandeln och bilindustrin kommer också 
att bidra till Realfictions ställning som den ledande leverantören av 
marknadsledande MR-lösningar.

För närvarande lämnar Realfiction inte några prognoser för 
antalet sålda eller uthyrda produkter, men bolaget väntar sig att 
omsättningen ökar jämfört med 2017. 
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UTSTÄLLNINGAR/MÄSSOR OCH 
WORKSHOPS UNDER 2018

CES 2018

DSE 2018

ISE 2018London event med animmersion

Madrid event med Paraddax AAM 2018
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Koncernförhållande och aktieinnehav
Realfiction Holding AB har ett helägt dotterbolag i form av Realfiction ApS. All 
verksamhet sker huvudsakligen i dotterbolaget, varpå Realfiction Holding AB:s 
enda operativa verksamhet är att äga och förvalta dotterbolaget Realfiction 
ApS. Utöver ovanstående äger Realfiction Holding AB inte några andelar i andra 
företag.

Utveckling i siffror under 2017
Realfiction ApS, koncernens rörelsedrivande dotterbolag, startade sin verksamhet 
under 2008. I april 2017 bildades Realfiction Holding AB, koncernens 
moderbolag. Koncernförhållande uppstod 28 april 2017. Denna apportemission 
har i koncernredovisningen behandlats som en transaktion mellan företag under 
gemensam kontroll. 

Koncernredovisningen har därför upprättats som sammanslagna finansiella 
rapporter, dvs som om koncernen bildades 2017-01-01. För moderbolaget kan 
inga jämförande perioder redovisas.

Omsättning och resultat 
Koncernens nettoomsättning för helåret uppgick till 16 319 KSEK. Nettoomsättningen 
påverkades av försening av produktordrar, allokering av resurser till noteringsrelaterade 
uppgifter samt marknadsintroduktion av DeepFrame. Nettoomsättningen för helåret 
2017 utgjordes främst av försäljningsintäkter genom försäljning av produkten Dreamoc. 

Externa kostnader för helåret uppgick till 17 909 KSEK. De externa kostnaderna 
är höga under året på grund av att bolaget satsat större resurser på försäljning 
och marknadsbearbetning samt att administrationskostnaderna har ökat till följd 
av börsintroduktionen, bland annat i form av lön till bolagets COO respektive 
CFO, Dessutom ökade kostnaderna till följd av patentkostnader hänförliga till 
DeepFrame samt slutligen ökade marknadsföringskostnader hänförliga till 
lanseringen av DeepFrame. 

Koncernens resultat för helåret uppgick till -8 729 KSEK. 

Balansräkning 
Balansomslutningen för koncernen uppgick per den 31 december 2017 till 26 084 
KSEK. Varulagret utgör per den 31 december 2017 4 804 KSEK, beroende på ett 
fortsatt arbete mot minskad kapitalbindning i lager. Bolaget har tillgodohavande 
bolagsskatt i form av en förväntad utbetalning hänförlig till räkenskapsåret 2017. 
Skulderna till kreditinstitut sjönk på grund av planenligt avdrag på lån från Vækstfonden. 
Leverantörsskulder ökade markant på grund av produktions uppstart till produkterna 
Deepframe och Dreamoc Diamond. Ökningen inom i Övriga skulder är hänförliga bl.a. 
till omkostnader hänförliga till styrelsen samt externa konsulter.
Realfiction Holding AB har lämnat ett aktieägartillskott om 18 000 KSEK till 
helägda dotterbolaget. Tillskottet erhölls per 2017-12-31 och medför ingen rätt 
för aktieägaren att senare återkräva tillskottet. Tillskottet erhölls genom att bolagets 
lånefordran på dotterbolaget minskades med motsvarande belopp.
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Investeringar 
Det har inte skett några väsentliga investeringar under perioden.

Likviditet och finansiering 
Bolagets likvida medel vid periodens slut uppgick till 17 137 KSEK vilket främst är 
hänförligt till private placement och nyemissionen. Kassaflödet från den löpande 
verksamheten uppgick för helåret till -9 752 KSEK. Soliditeten uppgick per den 31 
december 2017 till 62,2%.

Aktien 
Realfiction Holding AB:s aktie noterades på Nasdaq Stockholm First North den 
14 juli 2017. Aktiens symbol är REALFI och ISIN-kod är SE0009920994. Per den 
28 april 2017, datumet för Bolagets bildande, uppgick antalet aktier i Realfiction 
Holding AB till 8 026 839 stycken. Per den 31 december 2017 uppgick antalet 
aktier i Realfiction Holding AB till 11 633 135 stycken. Bolaget har ett aktieslag. 
Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Notera att 
Realfiction Holding AB under Q2 2017 genomfört två nyemissioner genom vilken 
3 606 296 aktier nyemitterats.

Finansiel riskhandtering
De finansiella riskerna kan primärt delas upp i följande kategorier:   
 

Valutarisk      
Koncerns försäljning sker i så väl lokal valuta som i utländsk valuta och då 
främst i USD och DKK. Inköpen sker företrädelsevis i DKK och USD. När så 
anses lämpligt sker kurssäkring av framtida valutaflöden. Målet är att försöka 
neutralisera valutaeffekterna vid transaktioner i olika valutor. Vid årets utgång 
fanns ingen valutaterminer.       
  
Ränterisk  
Koncernens ränterisk är främst kopplad till räntebärande skulder, vilka per 
balansdagen uppgick till 5 386 tkr. Koncernens räntebärande skulder löper 
samtliga med rörlig ränta.       
  
Kreditrisk       
Koncernen eftersträvar bästa möjliga kreditvärdighet på koncernens motparter. 
Merparten av koncernens försäljning kan ske med låg kreditrisk. Historiskt sett 
har kreditförlusterna varit låga.       
  
Likviditetsrisk       
Koncernen arbetar kontinuerligt med sin likviditet. 
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Ägarförteckning

Nedanstående tabell redovisar aktieägare i Realfiction Holding AB per 
den 31 december 2017.

Totalt

Antal aktier Andel av röster och kapitalNamn

11 633 135 100,0

Ceranco Equity S.C.S1

Clape Holding ApS2

AmTRAN Technology Co. Ltd.

Nordnet Pensionsförsäkring AB (förvalter)

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S3

Michael Kjaer4

Morten Johansen5

Investeringsselskabet Artha Max A/S3

Investeringsselskabet Artha Safe A/S3

Övriga aktieägare (över 1.000 aktier)

3 194 447

2 875 000

1 308 838

892 811

344 987

135 286

135 286

78 391

47 031

2 621 058

27,46

24,71

11,25

7,68

2,97

1,16

1,16

0,67

0,41

22,53

Flerårsöversikt (tkr)

Koncernen  

Nettoomsättning  
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)  
Medeltal anställda  
 

2017

16 319
-10 226
26 084

62,2
14

2016*

19 640
-4 075
14 089

3,6
10

*Jämförelsesiffror för 2016 för Koncernen avser det danska helägda 
dotterbolaget Realfiction ApS. 

Moderbolaget

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Medeltal anställda

*Moderbolagets första räkenskapsår är 2017, med början 28-04-2017. 

2017

0
-702

25 000
99,6

0 Resultatdisposition 

(Belopp i kr) 
Förslag till disposition av bolagets vinst  
 
Till bolagsstämmans förfogande står: 
balanserad vinst 
överkursfond 
årets förlust 
 

Styrelsen föreslår att: 
 
årets förlust avräknas mot överkursfonden 
varvid till överkursfonden överföres 

0
24 442 324

-701 874

23 740 450

-701 874
23 740 450
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RESULTATRÄKNING

KSEK  

Rörelsens intäkter m.m.   

Nettoomsättning
Summa rörelsens intäkter    

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader  
Personalkostnader   
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 
Summa rörelsens kostnader    
      
RÖRELSERESULTAT    
      
Resultat från finansiella investeringar 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  
Räntekostnader och liknande resultatposter  
Summa finansiella poster     
      
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 
   
Skatt på årets resultat    
 
ÅRETS RESULTAT     
 

16 319
16 319

-17 909
-8 351

-18
-26 278

-9 959

363
-630
-267

-10 226

1 497

-8 729

19 640
19 640

-15 691
-7 388

0
-23 079

-3 439

142
-778
-636

-4 075

645

-3 430

2017 2016*Not

4

5
6

7

* Jämförelseåret 2016 avser det helägda danska dotterbolaget Realfiction ApS.

Koncernen
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror
Summa varulager m.m.

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

31-12-2017 31-12-2016*NotKSEK

8

10

12

163
163

237
237

400

4 804
4 804

460
866

2 417
3 743

17 137

25 684

26 084

0
0

213
213

213

6 782
6 782

439
1 139
1 357
2 935

4 159

13 876

14 089

Koncernen

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inkl. periodens resultat
SUMMA EGET KAPITAL

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

31-12-2017 31-12-2016*NotKSEK

11

1 163
23 952
-8 892
16 223

3 799
3 799

1 587
1 816
2 659
6 062

26 084

448
0

61
509

5 329
5 329

1 015
5 990
1 246
8 251

14 089

Koncernen

* Jämförelseåret 31-12-2016 avser det helägda danska dotterbolaget 
Realfiction ApS.
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Belopp vid årets ingång 01-01-2017 
Nybildning genom apportemission 
Effekt transaktion med part under samma 
bestämmande inflytande 
Nyemissioner 
Emissionskostnader 
Årets omräkningsdifferens 
Årets resultat 

Belopp vid årets utgång 31-12-2017 

Övrigt
tillskjutet

kapital

Annat eget
kapital  inkl

årets resultatAktiekapitalKSEK
Summa

eget kapital

448
802

-448
361

0
0
0

1 163

0
198

-491
27 047
-2 802

0
0

23 952

61
0

-61
0
0

-163
-8 729

-8 892

509
1 000

-1 000
27 408
-2 802

-163
-8 729

16 223

Antal aktier uppgår till 11 633 135 stycken och kvotvärdet är 0,10 SEK/aktie.
Selskabet har 1 237 929 teckningsoptioner utestående. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Realfiction Holding AB.
Teckningsoptionerna kan nyttjas till och med den 22 juni 2027 till en genomsnittlig teckningskurs 2,23 SEK.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 
 Koncernen
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2016*NotKSEK

Koncernen
KASSAFLÖDESANALYS 

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Betald ränta
Erhållen skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Amortering av finansiella skulder
Nyemission
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

2017

-9 959
-60
363

-630
1 833

-8 453

2 176
-1 197
-2 278
-9 752

-181
-181

-1 685
24 596
22 911

12 978
4 159

0
17 137

-3 439
-38
142

-778
0

-4 113

4 566
-304

-1 621
-1 472

0
0

-1 095
3 809
2 714

1 242
2 803

114
4 159

14

* Jämförelseåret 2016 avser det helägda danska dotterbolaget Realfiction ApS.
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NotKSEK

Moderbolaget 

28-04-2017
31-12-2017

RESULTATRÄKNING

Rörelsens intäkter m.m.  
Nettoomsättning    
Summa rörelsens intäkter    
   
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader    
Summa rörelsens kostnader   
    
RÖRELSERESULTAT    
 
Resultat från finansiella investeringar  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
Räntekostnader och liknande resultatposter  
Summa finansiella poster    
   
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  
     
Skatt på årets resultat    
  
ÅRETS RESULTAT     
 

0
0

-1 001
-1 001

-1 001

306
-7

299

-702

0

-702

5
6

7

3

3
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NotKSEK

Moderbolaget 

31-12-2017

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 
Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital
 
Fritt eget kapital 
Överkursfond
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
 
SUMMA EGET KAPITAL 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder
Övriga skulder
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

1 163
1 163

24 442
-702

23 740

24 903

2
95
97

25 000

NotKSEK

Moderbolaget 

31-12-2017

TILLGÅNGAR     
 
    
Anläggningstillgångar   
Finansiella anläggningstillgångar 
Andelar i koncernföretag  
Summa finansiella anläggningstillgångar 
 
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  
    
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Fordringar hos koncernföretag  
Övriga fordringar 
Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank     
  
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  
    
SUMMA TILLGÅNGAR    
  

9 19 000
19 000

19 000

247
352
599

5 401

6 000

25 000

12
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 
 Moderbolaget

KSEK
Aktie-
kapital

Överkurs-
fond

Balanserad
vinst  inkl.

årets resultat
Summa

eget kapital

Bolagsbildning 28-04-2017 genom apportemission
Nyemissioner
Emissionskostnader
Årets resultat

Belopp vid årets utgång 31-12-2017

802
361

0
0

1 163

198
27 046
-2 802

0

24 442

0
0
0

-702

-702

1 000
27 407
-2 802

-702

24 903

Antal aktier uppgår till 11 633 135 stycken och kvotvärdet är 0,10 SEK/aktie.
Selskabet har 1 237 929 teckningsoptioner utestående. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i Realfiction 
Holding AB.
Teckningsoptionerna kan nyttjas till och med den 22 juni 2027 till en genomsnittlig teckningskurs 2,23 SEK.
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Not 1  Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) 
tillämpas vid upprättandet av finansiella rapporter.  
 
Dotterbolaget Realfiction ApS startade sin verksamhet 2008. Verksamheten i Realfiction 
Holding AB (publ), koncernens moderbolag inleddes i och med registreringen 28-
04-2017, vilken skedde genom en apportemission, varvid aktierna i dotterföretaget 
Realfiction ApS förvärvades i utbyte mot aktier. Härigenom uppkom vid denna tidpunkt 
ett koncernförhållande.  
 
Apportemissionen har i koncernredovisningen behandlats som en transaktion mellan 
företag under gemensam kontroll, med motivet att de tidigare ägarna av aktierna 
i Realfiction ApS i denna apportemission erhöll aktier i Realfiction AB (publ) i samma 
proportioner. Bildandet medförde således inte någon ändring av ägarkretsen. Grunden i 
förvärv mellan företag under gemensam kontroll är att det inte har skett  
någon förändring av det yttersta bestämmande inflytandet.  
 
Koncernredovisningen har därför upprättats som sammanslagna finansiella rapporter, 
dvs som koncernen bildades 01-01-2017.  
Redovisade jämförelsesiffror för koncernen avseende helåret 2016, avser det danska 
dotterbolaget Realfiction ApS.  
 
Redovisningsvaluta 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i tkr om inget annat anges. 

 

Koncernredovisning 
Koncernredovisningen omfattar moderbolaget  och de dotterföretag i vilka 
moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer  än 50% av rösterna eller på annat sätt 
har ett bestämmande inflytande. Koncernredovisningen är upprättad enligt  
förvärvsmetoden vilket innebär att eget kapital som fanns i dotterföretagen vid 
förvärvstidpunkten elimineras i sin helhet.  
I koncernens eget kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens eget 
kapital som tillkommit efter förvärvet.  
 
Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver delas upp i eget kapital och 
uppskjuten skatteskuld. Uppskjuten skatt hänförlig till årets bokslutsdispositioner ingår 
i årets resultat. Den uppskjutna skatteskulden har redovisats som avsättning, medan 
resterande del tillförts koncernens eget kapital. Uppskjuten skatt i obeskattade reserver 
har beräknats till 22%. 
 
Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen 
upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässig 
goodwill.  
 
Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. 
 
Vid omräkning av utländska dotterföretag används dagskursmetoden. Detta innebär att 
balansräkningarna omräknas efter balansdagens valutakurser och att resultaträkningarna 
omräknas efter periodens genomsnittskurser. De omräkningsdifferenser som därvid 
uppkommer förs direkt mot koncernens eget kapital. 
 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
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Andelar i koncernföretag 
I moderbolaget redovisas andelar i koncernföretag initialt till anskaffningsvärdet, vilket 
inkluderar eventuella transaktionsutgifter 
som är direkt hänförliga till förvärvet av andelarna. Emissionslikvider och aktieägartillskott 
läggs till anskaffningsvärdet.  
Skulle det verkliga värdet vara lägre än det redovisade värdet skrivs andelarna ned till det 
verkliga värdet om värdenedgången kan antas vara bestående. 
 
Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett 
för transaktioner som inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, 
förutom kassa- och banktillgodohavanden, tillgodohavande på koncernkonto och 
kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är 
utsatt för en obetydlig risk för värdefluktuation. 
 
Värderingsprinciper m.m. 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 
anges nedan. 
 
Intäktsredovisning 
Intäkter avseende försäljning av varor redovisas när de väsentliga riskerna och fördelarna 
som är förknippade med äganderätten till varorna har övergått på köparen och när 
intäktsbeloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
 
Utförda tjänsteuppdrag till fast pris vinstavräknas i takt med att arbetet utförs. Det 
innebär att intäkterna redovisas med utgångspunkt från färdigställandegraden. 

Färdigställandegraden beräknas som nedlagda uppdragsutgifter för utfört arbete i 
relation till beräknade totala uppdragsutgifter för att fullgöra uppdraget. För uppdrag där 
utfallet inte kan beräknas på ett tillfredsställande sätt redovisas en intäkt som motsvarar 
nedlagda kostnader. Befarade förluster kostnadsförs så snart de är kända. 
Tjänsteuppdrag på löpande räkning intäktsredovisas i takt med att arbetet utförs. 
 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad 
med avdrag för planmässiga  avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas 
nyttjandeperiod. 
Följande avskrivningstider tillämpas för både moderbolag och koncernföretag. 
 
Inventarier     3 år
 
Leasing 
Leasingavtal klassificeras antingen som finansiell eller operationell leasing. Finansiell 
leasing föreligger då de ekonomiska riskerna och förmånerna förknippade med 
leasingobjektet i all väsentlighet har förts över till leasetagaren. I annat fall är det  
fråga om operationell leasing. Koncernen har inga väsentliga finansiella leasingavtal 
varför samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att 
leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. 
 
Finansiella instrument 
Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. 
Finansiella tillgångar i form av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, vilket 
inkluderar eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av 
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tillgången. Långfristiga värdepappersinnehav samt ägarintressen i övriga företag där  
där verkligt värde är lägre än det redovisade värdet skrivs ned till det verkliga värdet om 
värdenedgången kan antas vara bestående. 
Kortfristiga placeringar värderas löpande till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. 
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, 
vilket motsvarar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade med den effektivränta 
som beräknats vid anskaffningstillfället. 
Kortfristiga fordringar och derivatinstrument, vilka inte utgör en del i ett säkringsförhållande 
som redovisas enligt reglerna för säkringsredovisning, redovisas till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Kortfristiga skulder, vilka förväntas bli reglerade inom 12 månader, redovisas till nominellt 
belopp. 
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Skillnaden 
mellan anskaffningsvärde och balansdagens värde har redovisats i resultaträkningen. I 
den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till 
terminskurs.   
 
Nedskrivningar 
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess 
återvinningsvärde. Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången 
ner till detta värde. Återvinningsvärdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och 
nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida 
betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen. 

Varulager m.m. 
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 
Vid bestämmande av anskaffningsvärdet har först-in-först-ut-principen tillämpats. 
 
Avsättningar 
Avsättningar redovisas när koncernen har eller kan anses ha en förpliktelse som ett 
resultat av en inträffad händelse och  det är sannolikt att utbetalningar kommer att 
krävas för att fullgöra förpliktelsen. En förutsättning är att det går att göra en tillförlitlig 
uppskattning av det belopp som ska utbetalas. 

 
Not 2 Uppskattningar och bedömningar
 
För att upprätta finansiella rapporter gör företagsledningen bedömningar och 
uppskattningar som påverkar de redovisade beloppen av tillgångar och skulder, intäkter 
och kostnader. Verkligt utfall kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. 
De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga 
justeringar i redovisade värden är främst värdering av kundfordringer och varulager.  

Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det 
redovisade värdet. Finns en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är 
det högsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader  
och nyttjandevärdet. 
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 
 
Not 3 Inköp och försäljning inom koncernen - Moderbolaget
Inga köp eller försäljningar har skett med dotterbolaget.  

       2017       2016 

      Antal anställda  Varav män  Antal anställda  Varav män 

Moderbolaget         
Sverige             0   0         0   0 
         
Dotterföretag         
Danmark            14   9        10   6   
         
Koncernen totalt           14   9               10   6  
         

         
Företagsledningen               Kvinnor          Män              Kvinnor            Män 

Styrelsen             0   6         0   6 
VD och övriga företagsledningen          0   4         0   2 

Not  4 Medelantalet anställda samt löner och andra ersättningar



          2017             2016  
       Löner och                    Sociala    Löner och    Sociala 
      ersättningar  kostnader  ersättningar  kostnader 

Personalkostnader 
Moderbolaget          

Moderbolaget har under året inte haft några anställda. Några löner och ersättningar har ej utbetalts.         
          
Dotterföretag          

Styrelse och VD           1 375             3            527            1 
(varav pensionskostnad)           ( 44 )            ( 27 )  
Övriga anställda           6 854      119         6 729        130 
(varav pensionskostnad)         ( 436 )          ( 448 )  
          
Koncernen totalt           8 229        122         7 256      132 
(varav pensionskostnad)         ( 480 )          ( 475 )  

Till styrelse och VD har utbetalats tantiem med 0 KSEK (0).          
VD har en uppsägningstid på 6 månader vid egen uppsägning. Vid uppsägning från företagets sida gäller en uppsägningstid om 6 månader.      
    

Not  4 Medelantalet anställda samt löner och andra ersättningar - fortsätta

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

        Koncernen     Moderbolaget 

     2017 2016   2017 

Ränteintäkter koncernföretag        0        0     306 
Ränteintäkter övriga     363    142         0 

Summa       363    142     306 

        Koncernen     Moderbolaget 

     2017 2016   2017 

Räntekostnader koncernföretag        0        0         0 
Räntekostnader övriga   - 630   -778        -7 

Summa      -630   -778        -7 
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Not 7  Skatt på årets resultat

                    Koncernen      Moderbolaget 

            2017  2016   2017 

Aktuell skatt         1 497     645         0  

Uppskjuten skatt                0        0           0 

Summa          1 497     645            0 

        

Teoretisk skatt        

Redovisat resultat före skatt                  -10 226              -4 075                 -702  

Skatt enligt gällande skattesats, 22%        2 250    897     154     

Avstämning av redovisad skatt       

Effekt av ej avdragsgilla kostnader            10            0         0 

Effekt av ej skattepliktiga intäkter              0         0          0 

Effekt av avdragsgilla emissionskostnader direkt mot eget kapital       616         0     616 

Effekt av ej värderade underskottsavdrag                    -2 028   -252   -770  

Effekt från tidigare år           649                      0          0 

Summa          1 497      645          0 

De ackumulerade skattemässiga underskottsavdragen i moderbolaget uppgår till 3.504 KSEK och i det danska dotterbolaget till 7.322 KDKK.

Inga av dessa underskottsavdrag har upptagits till något värde i balansräkningen. De löper utan tidsbegränsning.
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Not 8 Inventarier       
                                 
                    Koncernen      Moderbolaget 

         2017  2016   2017 

Ingående anskaffningsvärde           0       0        0 
Inköp            183       0        0  
 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden     183        0        0 
         
Ingående avskrivningar           0       0        0 
Årets avskrivningar       -20       0          0  
    
Utgående ackumulerade avskrivningar      -20        0        0 
         
Redovisat värde        163        0        0 
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Not 9 Andelar i koncernföretag       
Utöver moderföretaget ingår följande bolag i koncernredovisningen.        
 
    Organisations-      
Företag         nummer   Säte    Kapitalandel  

Realfiction ApS      30514777                    Köpenhamn                      100%   
    
          
          Moderbolaget 
            31-12-2017 

Ingående anskaffningsvärde                           0 
Förvärv genom apportemission                                1 000 
Aktieägartillskott                   18 000 
Redovisat värde                   19 000 
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Not 10 Andra långfristiga fordringar        
                      
                   Koncernen                Moderbolaget 
       2017  2016    2017 

Ingående anskaffningsvärde       213    196         0 
Utlåning             19      17           0  
Årets omräkningsdifferens           5        0          0 

Redovisat värde        237    213             0 
         

Not 11 Långfristiga skulder       
          
                 Koncernen                  Moderbolaget 

       2017  2016                  2017 

Förfallotidpunkt, senare än 5 år från balansdagen       0        0              0 

Not 12 Ställda säkerheter      

                       Koncernen             Moderbolaget 

       2017  2016                   2017 

Ställda säkerheter för kreditinstitut 
Företagsinteckningar                 6 476  6 476         0 
Summa                     6 476  6 476         0 

Ställda säkerheter för övriga skulder         
Bankmedel          53        0         0  
Summa            53         0         0 
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Not 13 Ej kassaflödespåverkande poster       
                         Koncernen             Moderbolaget 
       2017  2016                  2017 

Avskrivningar          18        0          0 
Omräkningsdifferens         -78                  -38                             0 

Summa          -60    -38        0 

Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Realfiction meddelar om förändringar i styrelsens sammansättning: Morten 
Johansen lämnar styrelsen och istället kommer Peter Bugge Johansen att 
medverka som observatör åt styrelsen, och han kommer att föreslås som ny 
styrelsemedlem vid nästa ordinäre bolagsstämma. Peter Bugge Johansen har 
omfattande erfarenhet som licensierad revisor, CFO samt från styrelsearbete.

Realfiction meddelar at DeepFrame och Dreamoc Diamond presenterades för 
betydande bolag som Apple, LG och Verizon i Las Vegas under CES-veckan 
samt vid ett stort partnerevent i London.

Realfiction meddelar en uppdatering om antalet beställda DeepFrame- och 
Dreamoc Diamond-skärmar. Fyra DeepFrame och två Dreamoc Diamond har 
beställts hittills.

Realfiction meddelar att bolaget testar kundengagerande mixed reality-koncept 
i ett av Danmarks största shoppingcentrum.

Realfiction meddelar att bolaget och LEGO inleder testprojekt 
med DeepFrame, vid LEGO’s högkvarter i Billund, Danmark. 
LEGO kommer under en tvåveckorsperiod att utvärdera den 
patentsökta DeepFrame-plattformen, som möjliggör mixed 
reality (MR) utan speciella glasögon.

Realfiction meddelar att IBM installerar DeepFrame vid nytt 
innovationscenter i Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten. 
Detta är bolagets första bekräftade DeepFrame-order till en 
slutkund i Mellanöstern.

Realfiction meddelar att det nya datumet för bolagets 
årsstämma är den 18 juni 2018, och att det nya datumet för 
publicering av bolagets årsredovisning är den 21 maj 2018

Realfiction meddelar den första bekräftade Dreamoc Diamond-
ordern i USA till University of Nebraska Medical Center.
 

Not 15 Transaktioner med närstående 

Utöver löner och ersättningar inklusive styrelsearvoden har inga transaktioner skett med närstående. 



Helsingborg 21 maj 2018

Michael Kjær
Styrelsens ordförande

Clas Dyrholm
Verkställande direktör

Peter Simonsen
Ledamot

Clas Dyrholm
Ledamot

Søren Jonas Bruun
Ledamot

Peter Max
Ledamot

Helsingborg, 2018-05-21
Vår revisionsberättelse har lämnats 2018-05-21
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Bengt Ekenberg
Auktoriserad revisor
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Till bolagsstämman i Realfiction Holding AB (publ)
Org. nr 559110-4616 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Realfiction Holding AB (publ) 
räkenskapsåret 28 april 2017 – 31 december 2017 och koncernredovisningen för 
Realfiction Holding AB (publ) för år 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern¬redo¬visningen upprättats 
i enlighet med årsredovisnings¬lagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2017 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat¬räkningen och 
balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god 
revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Det publicerade dokument som innefattar årsredovisningen och 
koncernredovisningen innehåller även annan information än den formella 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Den andra informationen återfinns 
på sidorna 1-34. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för denna andra information. Vårt uttalande avseende årsredovisningen och 
koncernredovisningen omfattar inte denna andra information och den har 
således inte bestyrkts av oss. I samband med vår revision av årsredovisningen 
och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifierats ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning 
skulle vara oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentligen 
missvisande uppgifter. Om vi, baserat på detta arbete som har utförts avseende 
denna information, skulle dra slutsatsen att den andra informationen innehåller 
någon väsentligen missvisande uppgift, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 

REVISIONSBERÄTTELSE
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årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen 
och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga 
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 
kan påverka förmågan att fortsätta verksam¬heten och att använda antagandet om 
fortsatt drift.  

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse 
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter 
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de 
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen 
och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till 
följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, 

eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har 
betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten 
i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att 
ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

56REALFICTION HOLDING AB



• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i 
årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella 
informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra 
ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning 
och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvarig för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och 
inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som vi identifierar under revisionen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört 
en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Realfiction 
Holding AB (publ) för räkenskapsåret 28 april 2017 – 31 december 2017 samt av 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som 
grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en 
bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets 
och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 
moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och 
ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets 
angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och 
koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad 
så att bokföringen, medels-förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter 
i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta 
den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland 
annat vidta de  åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras 
i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett 
betryggande sätt. 
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Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om 
ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något 
väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen 
eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller 
förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet 
bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller 
att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med 
aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst 
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 

sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag 
för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst 
eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Helsingborg, 2018-05-21
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Bengt Ekenberg
Auktoriserad revisor
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