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Året i sammandrag.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

Rörelsen intäkter uppgick till 32 825 tkr (25 351) varav aktiverat arbete för egen räkning
uppgick till 29 754 tkr (21 698).
Periodens resultat uppgick till -27 292 tkr (-14 683).
Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,40 kr (-0,32).
I början av januari delade Brighter ut aktier i intressebolaget Camanio Care till aktieägarna i Brighter AB.
I februari slöts avtal med Sonat för samarbete kring en global logistiklösning.
I mars 2017 noterades Camanio Care på Aktietorget.
I april ingick Brighter partnerskap med Indonesia Mampu för att bekämpa diabetes i Indonesien.
I april säkrade Brighter finansiering om upp till 100 mkr via L1 Capital för lansering av
Actiste och gav ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. Under 2017 nyttjades 60 mkr genom utfärdande av konvertibler enligt avtalet. Ökning av antalet aktier i
Brighter AB har skett vid ett flertal tillfällen genom konvertering av konvertibler eller inlösen av teckningsoptioner. Totalt under året har antalet aktier och röster ökat från 52 010
170 till 64 964 545.
I maj tecknade Brighter fullt i den nyemission som Camanio Care genomförde. Det var en
investering om 3,1 MSEK som genomfördes genom en kvittning av fordran.
I maj inledde Brighter samarbete med AIS & Ericsson för lansering av diabeteslösningen
Actiste i Thailand.
I juni avhölls bolagsstämma med sedvanliga punkter kring fastställande av årsredovsining och resultat. Gert Westergren, Lars Flening, Sara Murby Forste, Afsaneh Ghatan
Bauer, Jan Stålemark och Petra Kaur Ljungman omvaldes. Bolagsstämman gav bemyndigande för teckningsoptioner som incitament för styrelse och ledning.
I augusti tillfördes Brighter 6,4 mkr genom en riktad nyemission till Recall Capital.
I augusti beviljades Brighter huvudpatent i USA.
Brighter förlikades med sin före detta utvecklingspartner kring felaktigheter i utvecklingen före 2015.
I oktober tillfördes Brighter 5,3 mkr genom nyttjande av teckningsoptioner i serie TO3.
Brighters ledning, inklusive VD och COO, och samtliga av bolagets styrelseledamöter har
tecknat sina andelar fullt ut.
I november stärkte Brighter ledningsgruppen och rekryterade Ann Zetterberg som CFO.
I november beviljade PRV i Sverige Brighters patentansökan nr. 1550571-2, avseende
metod och anordning för att logga injektioner av läkemedel som görs av en medicinteknisk anordning med injektionsenhet.
Under året har arbetet med att sätta upp produktionslinan hos Sanmina påbörjats liksom
försäljningen gentemot ett flertal marknader, detta parallellt med att CE märkningen av
Actiste pågår.
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Finansiell översikt 3 år.
KSEK

2017

2016

2015

-19 946

-18 501

-12 121

-2 897

-238

-74

Periodens resultat

-27 292

-14 683

-12 195

Balansomslutning

111 354

68 734

41 620

1,35

1,01

0,77

Rörelsemarginal %

-61%

-73%

-75%

Soliditet %

78%

76%

70%

Rörelseresultat
Finansnetto

Eget kapital per aktie

För definitioner se not 24.

Årsstämma.
Brighters årsstämma 2018 kommer att äga rum onsdag den 16 maj kl. 11:00 på Norgegatan
2, 164 32 Stockholm. Årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig på Brighters webbplats,
www.brighter.se, senast fyra veckor före årsstämman.

Kommande rapporttillfällen.
Delårsrapport jan-mar 2018: 2018-05-15
Halvårsrapport jan-jun 2018: 2018-08-24
Delårsrapport jan-sep 2018: 2018-11-15
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VD har ordet.
Jag ser tillbaka på 2017 som det år då Brighter fick de sista bitarna på plats inför leveransen av Actiste år 2018. Genomtänkta lösningar får ännu större genomslagskraft när de finns
inom ett robust ekosystem, så år 2017 lade vi ned mycket arbete på att bygga upp de rätta
relationerna.
Under det första kvartalet tillkännagav vi ett samarbetsavtal med Sonat, ett företag med
expertkunnande inom hantering av leveranskedjor. En viktig del av Actiste-erbjudandet går ut
på att våra kunder automatiskt ska få lagerpåfyllning med all utrustning de behöver (nålar,
lansetter, teststickor för blodglukostester osv.). Sonat har det kunnande och den infrastruktur
som krävs för att hantera detta åt Brighter. Med Sonat som vår logistik- och kundrelationspartner kommer Brighter också att snabbt kunna ta sig in på nya geografiska marknader. Vi
kommer att rikta in oss på att utveckla lösningen, och Sonat hjälper oss att leverera den.
Under det första kvartalet genomfördes även noteringen av Camanio Care – ett forskningsoch utvecklingsföretag inom digital hälsa där Brighter är största aktieägare – på den
svenska handelsplattformen AktieTorget. Med sina forsknings- och utvecklingssamarbeten
över hela världen utgör Camanio Care även en viktig del av det bredare ekosystem som vi
håller på att bygga upp.
Vi fortsatte att utöka ekosystemet under det andra kvartalet genom att underteckna ett avtal
med den thailändska mobiloperatören AIS. AIS tillhandahåller den dataanslutna Actistetjänsten via sitt nätverk och ska därmed hjälpa Brighter att föra ut bättre behandlingsalternativ till de uppskattningsvis fyra miljoner människor i Thailand som lever med diabetes.
Under det andra kvartalet undertecknade vi även ett avtal om att bidra till utvecklingen av
det indonesiska Mampu-programmet, där man arbetar med fattigdomsbekämpning samt
hälso- och sjukvård. Brighter har en rådgivande roll som en del av Mampu-programmets inriktning på diabetesprevention och -behandling. Vi är stolta över att vara det enda medicinteknikföretag som samarbetar med Mampu kring frågor som rör diabetes.
Höjdpunkten under det tredje kvartalet var givetvis att vi beviljades vårt viktiga patent i USA.
Patentansökan lämnades ursprungligen in 2007, och avsåg ett patent för kontroll av blodglukos och injicering av insulin från en och samma enhet. Patentet har tidigare beviljats i
både EU och andra delar av världen. Att få ansökan godkänd även i USA innebär en stor
framgång för Brighter.
Längre fram under det fjärde kvartalet inledde vi
samarbete med företaget Arkessa som administrerar
tjänster för hantering av Brighters dataanslutningar
på de marknader där vi inte har några avtal med
lokala telekomoperatörer. Vi har även ingått ett logistikavtal med Speed Group för lager- och förrådshantering av Actiste i Sverige.
När det gäller själva Actiste-lösningen har vi i slutet
av 2017 gått vidare från investerings-, produktutformnings- och utvecklingsskedet till produktion, försäljning, marknadsföring och CE-certifiering. Det har
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varit en lång process, och vi skulle inte ha kunnat genomföra den utan stödet från våra investerare, insatserna från våra fantastiska medarbetare och förtroendet från våra många
samarbetspartner över hela världen. Tack vare det här stödet kommer Brighter mycket snart
att vara i stånd att föra ut lösningen Actiste med dess många fördelar till diabetiker över
hela världen, och därmed revolutionera diabetesvården.

Truls Sjöstedt, VD och grundare, Brighter AB.
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Brighter i korthet.
Brighter utvecklar lösningar för en datadriven och mobil hälsovård. Genom sitt intellektuella
kapital och sina innovativa hjälpmedel skapar bolaget en effektivare vårdkedja med individen i fokus. Målet är att förenkla, effektivisera och stärka informationsflödet av relevanta och
pålitliga data mellan patienten och vården och möjliggöra nödvändiga beteendeförändringar.
Initialt satsar Brighter på diabetesvård, med bolagets mobiluppkopplade diabeteslösning
Actiste®. Brighter ser dock att det finns möjligheter att i framtiden verka på en övergripande
nivå som spänner över fler sjukdomar och vårdinriktningar. Detta är möjligt genom The
Benefit Loop®, Brighters molnbaserade tjänst som knyter ihop digital och fysisk insamling av
hälso- och behandlingsdata på användarens villkor. Brighters immateriella plattform kan
appliceras och skalas inom olika kliniska områden för att skapa nya smarta lösningar för
administration och uppföljning av läkemedelsbehandling.
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Vision.
We are Human Innovation.
Brighters vision är att vara världsledande inom mobil hälsa och datadriven omsorg, att vara
både nyckeln till och marknaden för användargenererad hälsodata. Företaget ska utveckla
innovativa och smarta tekniska lösningar med användarvänlig och intuitiv design. Brighters
koncept, produkter och tjänster ska bidra till att förändra beteenden, förenkla behandlingen
och öka livskvaliteten för dess användare, samla in, analysera, bearbeta och marknadsföra
valid data samt generera ekonomisk avkastning för företaget och dess investerare.

Mission.
Skapa beteendeförändringar.
Brighter arbetar på den globala marknaden för datadriven sjukvård, IoT ("Internet-of-Things")
och mobil hälsa. Vi använder både känd teknik och banbrytande innovationer och tar en
tydlig ställning med ett starkt och tydligt svenskt arv.
De produkter och tjänster som tillhandahålls av Brighter syftar till att driva kvalitetsförbättringar för alla i vårdkedjan. Brighter möjliggör för vårdgivare, patienter och samhälle att
förbättra hälsan för individen. Detta sker genom att underlätta beteendeförändringar och
genom att tillgängliggöra fler valida och effektiva mätpunkter/data från verkliga livet som
delas kontinuerligt.

Strategi.
Brighter är ett svenskt företag som är noterat på Nasdaq First North i Stockholm, Sverige.
Genom att etablera globala samarbetsmodeller med de främsta företagen och organisationerna inom berörda industrier har vi lagt grunden till vår framgång.
För att säkerställa högsta kvalitet och global marknadsaccess har vi valt Sanmina som vår
partner för tillverkning samt Sonat för logistik. Vi samarbetar med företag som har en betydande kunskap och resurser som Brighter kan ta tillvara och växla upp via och de ser möjligheter i att samarbeta med Brighter för att driva sina egna innovationsprocesser.
Den dynamik som skapats i kombination med smarta och kostnadseffektiva kommunikationsoch marknadsföringsstrategier, avser att säkerställa en snabb spridning på marknaden av
de produkter och tjänster vi erbjuder. I slutändan ska detta säkerställa finansiell tillväxt både
på kort och lång sikt.

Brighters erbjudande.
Brighter utvecklar tjänster och produkter som fyller ett tydligt och lätt identifierbart användarbehov i vårdkedjan. I dagsläget befinner sig diabeteslösningen Actiste i slutfasen för
marknadsgodkännande.
The Benefit Loop.
The Benefit Loop är en molnbaserad tjänst som behandlar, analyserar och återför hälsodata
i behandlingskedjan från olika uppkopplade verktyg och appar. Syftet är att paketera och
visualisera relevant information och återkoppla till användaren på ett smart och lätthanterligt sätt. Brighters vision att driva beteendeförändring handlar inte bara om att ta fram
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smarta hjälpmedel, utan om att bli en ledande aktör inom mobil hälsa och datadriven hälsovård. Genom att göra pålitliga mätvärden kontinuerligt tillgängliga kan vi bidra till en tydligare bild av individens hälsa. Individen skall också själv kunna välja vem, exempelvis vården,
anhöriga eller forskare, som skall få ta del av hälsodatan. The Benefit Loop sätter patienten
och dess sjukdom i centrum och utifrån olika funktioner och perspektiv för detta med sig en
rad fördelar.
Det finns många kroniska sjukdomar utöver diabetes, som är vår första kliniska applikation,
med behov av att kontrollera och behandla sjukdomen och där det kan ske på distans. I förlängningen är därför vår tanke att öppna upp för andra leverantörer att ansluta olika typer
av instrument och appar till The Benefit Loop.
Genom att öppna upp plattformen för andra kan vi också samla in mer data som kan användas för att förbättra behandlingar, använda vårdens resurser på ett effektivare sätt, planera vården bättre, utveckla bättre läkemedel och behandlingsmetoder men framför allt för
att öka livskvaliteten för människor som lever med en kronisk sjukdom.
The Benefit Loop hjälper till i fyra steg i en loop.
Behandla.
Behandling av kroniska sjukdomar, där diabetes
är ett exempel, måste vara enkla att monitorera för
att undvika följdsjukdomar och lidande för patienterna samt höga kostnader för samhället. Med en
bättre bild av hur kroppen svarar kan patienten och
vården lättare hjälpas åt att nå behandlingsmålen.
Logga.
Genom att automatiskt logga så mycket information
som möjligt skapas ett kontinuerligt flöde av korrekt
mätdata, som kan användas av patientens läkare
eller sjuksköterska för att optimera och förbättra
behandlingen.
Analysera.
Patientens automatiskt loggade värden kan analyseras och användas för att justera behandlingsregimen eller motivera till livsstilsförändring. De kan också matchas mot de bästa
behandlingsmetoderna och de egna målen vilket i framtiden kan optimera behandlingsresultaten och öka livskvaliteten. Genom den kraftigt ökande tillgången till information får vården
bättre underlag för behandling och stöd till patienten, samtidigt som läkarna kan identifiera
mönster och förutsäga konsekvenser.
Förbättra.
Alla inblandade i vårdkedjan, dvs. patienten, vårdgivarna, samhället, såväl som andra relaterade aktörer såsom läkemedelsindustrin, kan tillgodogöra sig nyttan av att kunna följa patienterna och deras sjukdom. Genom att få återkoppling kan man förbättra och kontrollera
följsamheten i behandlingen, få bättre kontroll på mediciner och dess kostnader, förbättra
data och statistik som ligger till grund för utveckling av nya läkemedel, vilket kan höja kvaliteten i hela vårdkedjan.
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Affärsmålsättningar.
Den övergripande affärsmålsättningen för Brighter är att vara ledande inom mobil och
datadriven hälsa, att vara både nyckeln till och marknaden för användargenererad hälsodata. Utöver det har vi tagit fram ett antal övergripande ambitioner för vår verksamhet och
våra produkter och lösningar:
•
•
•
•

Förbättrad hälsa.
Minskade direkta och indirekta hälsokostnader.
Driva beteendeförändring.
Miljövinster genom att agera utifrån konceptet “cradle to cradle”.

Brighter har valt att initialt fokusera på diabetes då det är ett växande världshälsoproblem
där vi ser att det med hjälp av olika lösningar går att förbättra vården avsevärt och därmed
öka livskvaliteten för de sjuka.

Marknadsfokus och målgrupper.
Brighters produkter och lösningar riktar sig mot en rad målgrupper som alla kan ha nytta
eller behöver våra produkter eller tjänster. De primära målgrupperna som Brighter har identifierat är följande:
•
•
•
•

Konsumenter och patienter.
Mobilnätsoperatörer.
Betalare; Vårdgivare, regeringar/myndigheter, försäkringsbolag, konsumenter, företag/arbetsgivare.
Clinical Research Organizations (CRO).

Affärsmodell.
Brighters affärsmodell utgår från att det finns ett antal olika målgrupper (se ovan) för våra
produkter. Dessa respektive målgrupper har sina specifika drivkrafter eller behov som ligger
till grund för en efterfrågan av våra produkter och tjänster. Brighter har också identifierat ett
flertal sätt på hur ska kunna knyta till oss kunderna.
1.

Avtal om utrullnings- och leveransspecifikationer med mobilnätsoperatörer (hävstångseffekt på deras kundbas) på viktiga marknader för att sälja och vidareförsälja i
form av:
a. B2C, till slutkunderna.
• För Actiste-patienter som lever med diabetes och behandlas med insulin minst en
gång om dagen. Dessa kommer att betala eftersom de redan betalar för en
mindre bekväm och mindre effektiv tjänst än vad Brighter erbjuder genom Actiste
och för att Actiste kommer att säljas som en prenumerationstjänst med en konkurrenskraftig fast avgift.
• För IP-plattformen att meddelas senare, men idag definierar Brighter denna
marknad som bestående av patienter som lever med en kronisk sjukdom som kräver återkommande mätning av biomarkör och injicering av medicin. Men vi överväger också patienter med långvariga akuta sjukdomar som har dyra behandlingar och kräver sjukdoms- eller läkemedelsbiomarkörsmätning. Betalningsvilligheten för olika applikationer av IP-plattformen bygger på att nya biologiska läkemedel, proteiner eller antikroppar inte absorberas av kroppen om de tas oralt.
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b.

2.

3.

4.

5.

B2B2C; till slutkunder via:
• Publik och privat sjukförsäkring, som kommer att betala eftersom tjänsten kommer att generera betydande besparingar.
• Läkemedelsföretagen, som kommer att betala eftersom vi erbjuder dem en möjlighet att differentiera sig mot konkurrenter och få tillgång till verklig, kontinuerlig, effektiv och valid data.
Volymutrullningsavtal med Clinical Research Organizations (CRO).
a. B2B, till CRO:er
• För Actiste – Denna grupp kommer att betala eftersom Actiste ger dem ett nytt
sätt att sälja sina tjänster som kommer att vara både kostnadsbesparande samt
ge mer tillförlitliga data åt deras kunder.
Data volymavtal, B2B.
a. Läkemedelsföretagen för klinisk forskning, som kommer att betala eftersom vi ger
minskade kostnader och kontinuerliga, effektiva och valid data.
b. CRO, som kommer att betala eftersom vi ger minskade kostnader och kontinuerlig,
effektiv och valid data. Skiljer sig från 2 ovan genom att vi här vidaresäljer datan
som vi har fått tillstånd av användarna att sälja.
c. Myndigheter, som kommer att betala eftersom vi ger minskade kostnader och kontinuerlig, effektiv och valid data, inklusive positioneringsuppgifter som kan möjliggöra
bättre samhällsplaneringen, allt givet användarens uttryckliga medgivande.
Marknadsplatsen för hälsodata.
a. IP-plattformen, där Actiste är den första lanseringen, är nyckeln till att samla, bearbeta och handla med verklig, valid, kontinuerlig och effektiv data. Detta möjliggör
en effektiv handel av data mellan ägaren av data, dvs. användaren, och köparen av
data, dvs. läkemedelsföretag, CRO, myndigheter, etc, där Brighter tillhandahåller
transaktionsplattformen.
Royaltybetalningar baserade på befintliga och framtida patent, för närvarande består
Brighters patentportfölj av sex patentfamiljer.

Möjligheten.
I takt med att vårdbehovet i samhället ökar kommer det finnas ett behov av att effektivisera
vården med hjälp av olika tekniska lösningar. Vi ser hur nya lösningar inom m-hälsa och ehälsa får allt starkare fäste. Brighter med sin starka patentportfölj och sitt unika instrument
Actiste har god chans att lyckas på den enorma marknad som finns inom diabetesområdet.
Storlek på den globala marknaden.
• Actiste Diabetes - insulin.
• 150 miljoner potentiella abonnenter. Cirka 37% av det totala antalet diabetespatienter
på 415 miljoner bör använda insulin på daglig basis (2016).
• Brighters IP-plattform.
• Det finns stor potential att tillämpa plattformen för att administrera många nya läkemedel och för att förbättra behandlingen av kroniska sjukdomar speciellt inom onkologi och
kardio--endokrinologi.
• Onkologi: IP-plattformen kan appliceras på fler än 66 substanser som för tillfället är ,
under klinisk utveckling. Potentialen finns i de läkemedel som kan utvecklas från
dessa och bli aktuella för behandling av olika cancerformer. Där det idag registreras
mer än 15 miljoner nya cancerpatienter varje år.
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•

Kardio- och endokrinologi: Även inom detta område finns stor potential med ca 70
nya läkemedelskandidater inom ett område med ca. 600 miljoner patienter.

Observera att ovanstående avser antalet substanser/läkemedelskandidater som för närvarande är kända av Brighter.
Storleken på de hittills utvalda marknaderna.
• Sverige: 150 000 insulinbehandlade(2016; 1,5% årlig tillväxt).
• Indonesien: 4 miljoner insulinbehandlade(2016; 6% årlig tillväxt).
• Thailand: 1,5 miljoner insulinbehandlade(2016; 6% årlig tillväxt).
Konkurrenter i utvalda branscher.
Direkt:
•

Inga idag.

Indirekt:
•
•
•
•
•
•

BGM (Blood Glucose Meters): flertal
Kontinuerlig/Flash glukosmätare (C / FGM): flertal
Insulinpennor: flertal
Insulinpumpar: flertal
Appar: flertal
Kommunikations- och motivationssystem/plattformar som adresserar följsamhet och
effektivitet i sjukdomsbehandlingen.

Konkurrensfördelar.
1. IP - Brighter har i dag en familj på sex patent och en strategi för att ansöka om åtminstone två nya patent per år. Brighter har en unik position eftersom den grundläggande patentfamiljen avser ett lösningspatent i korsningen mellan medicinteknik och in
vitro-diagnostik. Uppföljande patent ligger som lager runt det första, vilket ytterligare utvidgar styrkan och löptiden på patentportföljen. Dessutom säkrar Brighter registrerade
varumärken för sina produkter och tjänster, t.ex. Actiste®, Benefit Loop®, Digital Endorphins®, Brighter®, etc.
2. Användarupplevelsen - enligt våra fokusgrupper så anser 100% av de svarande att
Actiste är bättre eller mycket bättre än deras nuvarande lösning. Observera att fokusgrupperna hittills inte avser hela Actiste Diabetes Management as a Service, utan enbart
enheten.
3. Affärsmodellen - Brighter kommer att sälja en tjänst på prenumerationsbasis och nyttjar
mobiloperatörer som strategiska och taktiska partners, vilket ökar räckvidden per investerad marknadsföringskrona samt ger synergieffekter utifrån deras regulatoriska och
administrativa infrastruktur.
4. Prismodell - Genom att fokusera på dataintäktspotential från B2B-kunder och marknadstransaktionsavgifter kan Brighter vara mycket konkurrenskraftiga i både B2C- och
B2B2C-segmenten.

Teamet.
Tillsammans har Teamet över 200 års samlad erfarenhet från olika bakgrunder, inklusive,
men inte begränsat till:
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Medicintekniska produkter | Farmakologi | Diabetologi | Endokrinologi | Onkologi | Beteendevetenskap | Affärsutveckling | Projektfinansiering | Mjukvaruutveckling | Utveckling av mobilapplikationer | Marknadsintroduktion | Reklam | Quality Assurance & Regulatory Affairs | Medical Affairs | Mekanikutveckling | Elektronikutveckling | Marknadsföring & Försäljning | Backend utveckling | etc.

Inverkan.
Brighter ser goda möjligheter att förändra.
1. Behandlingen av kroniska sjukdomar med hjälp av injicerbara läkemedel, förbättra följsamheten till behandling genom förbättrad användarupplevelse och en prenumerationsmodell, vilket ger utrymme för att röra sig mot överenskomna behandlingsmål.
2. Patienternas uppfattning om sitt tillstånd och kostnaderna för denna, genom att ge dem
möjlighet att dela och marknadsföra sina uppgifter 1) till förmån för forskning och 2) för
ta kontroll över sin egen kostnad för behandling.
3. Den kliniska forskningen och allmän samhällsforskning industrin genom att erbjuda en
marknadsplats där de kan få tillgång till det verkliga livet, giltiga, kontinuerliga och effektiva användargenererade hälsodata, till ett marknadsvärde.
4. De samhällsekonomiska kostnaderna för följdsjukdomar som en följd av komplikationer
från kroniska sjukdomar. Kostnaderna för samhället och lidandet för patienten kan sänkas väsentligt i de fall där man har stor nytta av löpande mätbar återkoppling för en effektiv individanpassad vård.
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Styrelse och ledande befattningshavare.
Styrelsen har under året sammanträtt vid sexton tillfällen. De ärenden som huvudsakligen
behandlats och varit föremål för beslut avser bolagets ekonomiska utveckling, forskning och
produktutveckling, dess tillväxtstrategi samt finansiering. Arbetet styrs av en arbetsordning
som huvudsakligen reglerar arbetet i styrelsen, arbetsfördelningen mellan styrelsen och
verkställande direktören, den senares ansvar samt instruktioner för den finansiella rapporteringen. Valberedningen träffas regelbundet och inför varje årsstämma.

Ordförande.
G ert W estergren
Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet, MBA från Uppsala Universitet
Bakgrund: Styrelseordförande i Brighter sedan 2011
Nuvarande övriga uppdrag: Inga
Gert har 483 134 aktier och 377 389 optioner i Brighter AB

Vice Ordförande.
Sara Murby Forste
Utbildning: BSBA – Nationalekonomi vid Uppsala Universitet,
företagsekonomi vid Örebro Universitet
Bakgrund: Assistant Manager – Scanfashion, UK. Affärsutvecklare – Telenor Business Solutions. Försäljningschef Basefarm AB.
Nuvarande övriga uppdrag: VD – Basefarm AB
Sara har 24 750 aktier och 308 162 optioner i Brighter AB.
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Medlemmar.
Afsaneh Ghatan Bauer
Utbildning: Juristlinjen vid Stockholms Universitet
Bakgrund: Grundare av Ghatan Bauer Advokatbyrå AB
(1997).
Nuvarande övriga uppdrag: Partner/Advokat på Calissendorff Swarting Advokatbyrå KB, Ledamot av Svenska Advokatsamfundet, Styrelseledamot i ECTA, Membership & Disciplany Committee.
Afsaneh har inga aktier och 140 000 optioner i Brighter AB
Lars Flening
Utbildning: Eng.CH; Certifierad affärsekonom
Bakgrund: Europeisk chef på Medisense, som förvärvades av
Abbott – Labs, och bytte namn till Abbott Diabetes Care.
Nuvarande övriga uppdrag: Konsult.
Lars har 127 689 aktier och 8 585 optioner i Brighter AB

Jan Stålemark
Utbildning: MBA, Handelshögskolan i Stockholm. Bsc Mgmt
Med. teknik Karolinska Institutet/ Stockholms Universitet.
Bakgrund: Internationell erfarenhet av försäljning, marknadsföring inom Life Science-området, bl.a från Siemens-Elema,
RADI Medical Systems, Johnson & Johnson mf.l.
Nuvarande övriga uppdrag: VD i AroCell AB ( Publ), styrelsemedlem i Obstecare AB, VD och styrelsemedlem HealthTech
Sweden AB.
Jan har 36 900 aktier och 266 487 optioner i Brighter AB
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Ledande roller.
Truls Sjöstedt - VD och grundare
Truls är VD och grundare. Som Co-Pilot med Henrik jobbar
han med mycket med vision och strategi. Truls är anhörig till
en diabetiker och vet hur det är att leva med en kronisk sjukdom. Truls har drivit flera bolag innan Brighter.
Truls har 6 122 017 aktier och 1 948 125 optioner i Brighter
AB.

Henrik Norström - COO (vVD)
Henrik är vice VD och Co-Pilot med operativt ansvar för bl.a.
den kommersiella sidan samt finansiering och ekonomi. Han
har en gedigen erfarenhet av internationella start-ups som
Swifler.com, Verajuan.pe, Casa Cor m.fl. Under åren 1996 till
2002 etablerade och ledde han ABB Equity Ventures i Brasilien. Vid sidan av Brighter är Henrik bl. a ordförande för Swifler AB, Swifler Holding AB samt Adstring AB.
Henrik har 678 364 aktier och 2 281 230 optioner i Brighter
AB
Petra Kaur Ljungman – CCO
Petra har lång erfarenhet från ledande roller inom försäljning och marknadsföring från bolag inom läkemedels- reklam- och hälsomarknaden, bl a. Astra Zeneca, Sanofi,
Nightingale, Head of health Ogilvy/INGO. Senior strateg Great Clarity. Petra har suttit i Brighters styrelse 2014-2018
och är styrelseledamot i Camanio Care.
Petra har 33 856 aktier och 189 867 optioner i Brighter AB.
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Åsa Hallin Dahlberg - HDP
Åsa är utvecklings- och produktionschef med ansvar för att
vara intern beställare av TBL och Actiste och leda dess utveckling och produktion, vilket inkluderar att säkerställa kvalitets- och ekonomiska mål. Åsa har bred erfarenhet från global programledning och FoU-ledning med 15 års erfarenhet
inom Telekom och 14 år inom MedTech.
Åsa har inga aktier men 735 930 optioner i Brighter AB

Ann Zetterberg Littorin – CFO
Ann är CFO och ansvarig för finansiering, kontroll och styrning av ekonomin i koncernen. Ann har lång erfarenhet som
CFO samt inom finansiering från bland annat riskkapitalbranschen. Hon har också arbetat med snabbväxande kunskapsintensiva företag inom teknik. Vid sidan av Brighter
sitter Ann i styrelsen för gruvbolaget Endomines.
Ann har 30 000 aktier och 401 000 optioner i Brighter AB

Nadezda Ershova - Chef QA/RA
Nadezda har anställningsnr 2 på Brighter, efter Truls. Det
bekräftar hur mycket vikt Brighter lägger på kvalitet och att
följa regelverken för medicintekniska produkter och tjänster.
Nadezda ansvarar för hela Brighters QA/RA arbete och interagerar med alla andra roller på bolaget.
Nadezda har 11 774 aktier och 19 646 optioner i Brighter AB
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Förvaltningsberättelse.
Information om verksamheten.
Brighter AB (publ) med org. nr 556736-8591 och säte i Stockholm är ett bolag som utvecklar
tekniska och digitala hjälpmedel inom medicinteknik. Bolaget har sedan 2007 ansökt om och
erhållit flertalet patent och mönsterskydd för bl.a. integration av provtagning, mätning av
biomarkörer och injektion av flytande läkemedel i en enda enhet. Bolaget har under 2017
arbetat vidare med utvecklingen av sin andra generation av hjälpmedel för självbehandling
med insulin för diabetiker - Actiste® samt The Benefit Loop™ - plattformen för datadriven
vård. Brighter AB (publ) har ett helägt dotterbolag Brighter One AB vars enda funktion är att
vara innehavare av optioner som används som en del av extern finansiering samt incitamentsprogram. Koncernen har ett intressebolag, Camanio Care, som är noterat på Aktietorget. Brighters ägarandelen var 26,51% i slutet av 2017.
Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North/BRIG. Brighters Certified Adviser på Nasdaq
OMX First North är Remium Nordic AB.
För mer information: www.brighter.se

Actiste.
Diabetes är en globalt växande folksjukdom. I Sverige lever ca 450 000 personer med diabetes, i Norden är motsvarande siffra ungefär 1,5 miljon personer och i världen räknar man
med ungefär 415 miljoner diabetiker. Internationella Diabetesförbundet (IDF) har gjort prognoser som visar på upp till 642 miljoner diabetiker år 2040. Med dagens mediciner och en
väl kontrollerad diabetes kan diabetiker ha en bra livskvalitet och leva ett långt liv. Men riskerna med förhöjda blodsockernivåer måste dock tas på allvar och här har sjukvården och
patienten tillsammans ett stort ansvar för att undvika att blodkärlen belastas för hårt av
höga blodsockernivåer.
På sikt skapar för högt blodsocker problem i olika organ i kroppen, till exempel i form av
hjärt-, kärl-, njur- och ögonkomplikationer. Det finns även risker med överdosering av insulin
och omedelbara komplikationer på grund av alltför låga blodsockernivåer, så kallad hypoglykemi.
Actiste är en tjänst som förenklar livet för personer med insulinbehandlad diabetes. Actiste
samlar nödvändiga funktioner i ett enda smidigt, mobilt uppkopplat hjälpmedel. Med Actiste
kan användaren mäta blodsockernivå, injicera insulin och alla värden sparas och kan delas
automatiskt via den inbyggda mobiluppkopplingen. Data kan delas med dem som användaren själv väljer, till exempel närstående och vårdpersonal. På så vis kan omvärlden hjälpa till
att öka motivation till att förändra beteenden och förenkla uppföljningen.
Med den mobiluppkopplade Actiste introduceras en helt ny möjlighet att skapa överblick
över sjukdom, behandling och uppföljning. Actiste tillför, förutom att ge vården en samlad
bild, en hög nivå av användarvänlighet för individen. Samtidigt avlastas vården i dagliga
rutiner genom automatisering av t ex beställning av förbrukningsmaterial till patienterna.
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Actiste-teamet har under 2017 skiftat fokus från utveckling till produktion och försäljning.
Inom ramen för pre-lanseringen har vi fortsatt marknadsföra Actiste mot potentiella målgrupper.
För att säkerställa en framgångsrik kommersialisering har vi inlett samarbete med olika
partners. För tillverkningen slöt vi under 2016 avtal med Sanmina. Sanmina har stor erfarenhet av att producera avancerade medicintekniska produkter, däribland miljontals andra diabetesverktyg. Under 2017 har samarbeten påbörjats med Speed och Sonat rörande lager
och logistik, samt Arkessa rörande global uppkoppling.
I Indonesien har vi som ett led i vår kommande lansering där tecknat ett avtal som innebär
att vi kommer att vara med och utveckla det första vårdinitiativet inom ramen för Indonesia
Mampu, ett utvecklingsprogram som leds av Palladium och den indonesiska regeringens
National Team Secretariat for Accelerating Poverty Reduction (TNP2K). I detta arbete kommer man lägga fokus på förebyggande och behandling av diabetes, ett område där
Brighters kunskap och teknologi kommer vara en viktig komponent. Partnerskapet kommer
att hjälpa Brighter att etablera sig på den indonesiska marknaden genom att förstärka det
nuvarande arbetet med Indosat Ooredoo och Ericsson.

CE märkning, försäljning, produktion.
Försäljningsarbetet har under 2017 startat i positiv anda både i Sverige och globalt. Försäljnings- och affärsmålet att expandera på marknader med kraftigt behov och goda förutsättningar för implementering av digitaliserade behandlings- och monitoreringssystem fortlöper.
Intresset är fortsatt starkt och samarbetena på marknaderna som Brighter aktivt skapat nätverk inom förfinas och fördjupas. Arbetet med Sanmina som startades under hösten med att
produktionssätta Actiste fortlöper enligt plan. Parallellt med den initiala produktionen av de
första 120 enheterna så studeras nya effektiva lösningar för automatisering av produktionslinan, där man bland annat undersöker robotiseringssteg som en del i förpackningsprocessen. CE-märkningsförfarandet fortlöper, dock med viss försening då justering av verktygen
behövs. CE-märkning är en komplex process som utgörs av många steg, bland andra produkt-, produktions- och användartester och rapportering som hanteras av externa certifieringspartners. Det är många steg och tillgången till tider för test är en till del begränsade
faktor, som påverkar när i tiden godkännandet kan vara klart.

Patent.
Brighters patentportfölj gör det möjligt för Brighter att logga, enhetligt, kontinuerligt och på
ett korrelerande sätt mätningen av en biomarkör och den faktiska injicerade dosen av ett
läkemedel i en enda enhet, och sedan överföra data kontinuerligt genom en mobilanslutning.
Actiste är den första applikationen av IP-plattformen.
Ett tidigt fokus på patent från Brighters grundare utgör basen för Bolagets breda patentportfölj. Bolaget har sex patentfamiljer och har totalt 15 godkända patent och 28 patentansökningar under behandling. Godkända patent finns i Sverige USA, Japan, Kina Frankrike Tyskland, Storbritannien samt Europa.
Förutom patent har även Bolaget ett tekniskt kunnande inom området som gör det svårt för
eventuella konkurrenter att kopiera Bolagets produkter och metod.
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Organisation.
Verksamheten ställer höga krav på såväl medarbetare som på en innovativ och högpresterande företagskultur. Organisationen har under året anpassats för att klara förändringen att
gå från att vara ett bolag enbart fokuserat på utveckling till att bli ett kommersiellt bolag
med fokus också på produktion och försäljning.
Under året förstärktes ledningsgruppen med Ann Zetterberg, i rollen som CFO och i mars
2018 förstärktes ledningsgruppen med Petra Kaur Ljungman i rollen som CCO. Från mars
2018 består koncernledningen av Truls Sjöstedt (CEO), Henrik Norström (COO), Ann Zetterberg (CFO), Åsa Hallin Dahlberg (HDP), Nadezda Ershova (QA-RA Manager) samt Petra Kaur
Ljungman (CCO-CMO).
Under 2017 var all personal anställd i moderföretaget Brighter AB. Medeltalet var 10 (8) anställda, varav 5 (3) kvinnor. Under 2016 var Camanio dotterbolag en stor del av året vilket
inte ingår i jämförelsesiffrorna ovan. Medeltalet anställda i Camanio Care var 7 stycken
2016.
Under 2017 har styrelsen bestått av Gert Westergren, Sara Murby Forste , Afsaneh Ghatan
Bauer, Lars Flening, Jan Stålemark och Petra Kaur Ljungman.

Finansiering.
Kommersialiseringen av Actiste, med en ambitiös plan för utveckling och tillväxt framöver,
ställer krav på att bolaget har ett tillräckligt rörelsekapital för att kunna finansiera såväl kapitalbindning i varulager inför kommande leveranser liksom som uppbyggnad produktionen.
Finansieringen av verksamheten är en mycket viktig del i bolagets tillväxtstrategi och bolagets ledning och styrelse arbetar löpande med denna typ av frågor.
Den ytterligare kontrakterade finansieringsvolymen från L1 Capital samt den likviditet som
utestående teckningsoptioner potentiellt kan ge i kombination med likviditeten per den 31
december 2017 är ej tillräcklig för att kunna finansiera nuvarande affärsplan och strategiska inriktning. Styrelsen och ledningen bedömer därmed att bolaget under år 2018 kommer ha behov av ytterligare finansiering för att kunna bedriva verksamheten utifrån den
strategiska inriktning som beslut tagits om.
Styrelsen och ledningen bedömer dock att bolagets pågående sälj- och finansieringsaktiviteter, som tex finansiering från kundavtal, i kombination med den ytterligare likviditet som en
konvertering av utestående optioner potentiellt kan ge sannolikt kommer att kunna finansiera
verksamheten under åtminstone 12 månader framåt.
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Finansiellt utfall 2017.
Intäkter.
Övriga intäkter nådde 3 071 tkr (3 653) för helåret 2017. Under 2017 består dessa till större
delen av konsultintäkter som Brighter fakturerat intressebolaget Camanio Care samt intäkter
från skadestånd från underleverantör.
Camanio Care behandlas under 2017 och del av 2016 som ett intressebolag. Under fjärde
kvartalet 2016 övergår Camanio Care från att vara ett dotterbolag till att bli ett intressebolag. Under 2016 är de övriga intäkterna till större delen relaterade till Camanio Cares verksamhet. Övriga intäkter under 2017 består till större delen av erhållna skadestånd rörande
tvisten med underleverantören Hotswap kring felaktiga leveranser i utvecklingsarbete relaterat till före 2015.
Rörelseresultat.
Rörelseresultatet för 2017 var -19 946 tkr (-18 501). De övriga externa kostnaderna om -43
384 tkr (-31 746) relaterar främst till tjänster rörande utveckling av immateriella tillgångar,
finansiella och legala tjänster relaterat till kapitalanskaffning och kommersialiseringsaktiviteter samt tjänster rörande uppbyggnad av logistik och produktion av Actiste. Externa kostnader rörande utveckling speglas i intäkterna i form av Aktiverat arbete för egen räkning, 29
754 tkr (21 698), med samma belopp och har följaktligen ingen resultateffekt.
Personalkostnaderna uppgick till -9 153 tkr (-8 913). Brighter koncernen har 31 december
2017, 13 anställda. Ett antal externa konsulter arbetar för bolaget, vilket tas upp i externa
tjänster.
Avskrivningarna relaterar enbart till varumärken och materiella inventarier. Övriga immateriella tillgångar, patent och utvecklingskostnader, skrivs inte av förrän tillgången är klar att tas
i bruk. Värdet på de immateriella tillgångarna utvärderas löpande och avskrivning är avsedd
att inledas då Actiste är färdigställd, i samband med godkänd CE-märkning.
Camanio Care.
Camanio Care förvärvades under 2015 och var under större delen av 2016 ett dotterbolag i
koncernen. I samband med kvartal fyra 2016 så övergår bolaget till att vara intressebolag
när Camanio Care tillfördes kapital via nyemission och Brighters ägarandel späddes ut. I
december 2016 togs beslut om att dela ut 1 733 672 stycken aktier i Camanio Care till
Brighters aktieägare. I bokslutet 2016 är värdet av den obetalda utdelningen i form av aktier
i Camanio Care 5,2 mkr. Detta belopp har per den 31 december 2016 redovisats som utdelning och kortfristig skuld. Därtill har värdet på de aktier som var föremål för utdelning omvärderats till verkligt värde över resultaträkningen. Detta medförde en positiv resultateffekt
om 1,7 mkr. Brighter äger 26,51% (46,95) i Camanio Care per 31 dec 2017. Camanio Care
har ett resultat om -16 784 tkr vilket ger en resultatandel om -4 449 tkr för 2017.
Finansiell ställning.
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten var för året 29 754 tkr (21 698) vilka i princip
uteslutande hänför sig till utveckling av Actiste.
Materiella anläggningstillgångar var 4 738 tkr (322). Ökningen i inventarier hänför sig till
investeringar i produktionslinan, verktyg och andra produktionsrelaterade inventarier rörande produktionen av Actiste. Avskrivning av dessa inventarier påbörjas så snart produktionslinan fullt ut tas i bruk.
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Bolaget har per 31 december ett eget kapital om 87 389 tkr (52 543) vilket motsvarade en
soliditet om 78,5% (76,4%).
Kortfristiga räntebärande uppgick till nominellt värde om 10 mkr gentemot L1. Skulden är
redovisad till upplupet anskaffningsvärde och redovisas per den 31 december 2017 till ett
värde om 8 437 tkr.
Kassaflöde.
I början av året har koncernen en kassa om 1 733 tkr (641) och i slutet av året uppgick den
till 10 017 tkr (1 733).
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -24 582 tkr (-13 908). Rörelsekapitalförändringen var -4 654 tkr (3 733). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 34 897 tkr (-23 274) varav förändringen mot föregående år bestod i en ökning av investeringar i immateriella tillgångar om 7 295 tkr i immateriella tillgångar samt 4 583 tkr i materiella tillgångar mot 2016. Investeringarna i materiella tillgångar hänförs i princip uteslutande
till investeringar i inventarier för produktion av Actiste.
Finansiering genom nyemission och lån gjordes under räkenskapsåret med 67 763 tkr (38
274). L1 Capital har under året varit främsta källan till kapital. Bolaget har ett avtal om 100
mkr i finansiering varav 60 mkr var nyttjade per 31 dec 2017. Finansiering genom L1 Capital
har skett genom löpande emissioner av konvertibla skuldebrev och per den 31 december
2017 har motparten nyttjat möjligheten att i förtid konvertera motsvarande 50 mkr i nominellt värde på utgivna konvertibla skuldebrev. De teckningsoptioner, som parallellt med konvertiblernas nyttjande, ges ut gratis till L1 Capital och till alla aktieägare i Brighter AB, bidrar
också med kapitaltillskott till bolaget. Under 2017 tecknades nya aktier motsvarande 5,3 mkr
med nyttjande av dessa teckningsoptioner. Bolaget har per 31 december 40 mkr kvar i potentiellt finansieringsutrymme i konvertibla skuldebrev via L1 Capital och kommer också i det
fall alla teckningsoptioner inom ramen för detta avtal ges ut och nyttjas för tecknande av
nya aktier, tillföras ytterligare drygt 100 mkr. Ytterligare information kring avtalet med L1
Capital ges i not 5.
Totalt kassaflöde för perioden var 8 284 tkr (1 092).

Väsentliga händelser under perioden.
•
•
•
•
•

•

I början av januari delade Brighter ut aktier i intressebolaget Camanio Care till aktieägarna i Brighter AB.
I februari slöts avtal med Sonat för samarbete kring en global logistiklösning.
I mars 2017 noterades Camanio Care på Aktietorget.
I april ingick Brighter partnerskap med Indonesia Mampu för att bekämpa diabetes i Indonesien.
I april säkrade Brighter finansiering om upp till 100 mkr via L1 Capital för lansering av
Actiste och gav ut gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare. Under 2017 nyttjades 60 mkr genom utfärdande av konvertibler enligt avtalet. Ökning av antalet aktier i
Brighter AB har skett vid ett flertal tillfällen genom konvertering av konvertibler eller inlösen av teckningsoptioner. Totalt under året har antalet aktier och röster ökat från 52 010
170 till 64 964 545.
I maj tecknade Brighter fullt i den nyemission som Camanio Care genomförde. Det var en
investering om 3,1 MSEK som genomfördes genom en kvittning av fordran.
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•
•

•
•
•
•

•
•

•

I maj inledde Brighter samarbete med AIS & Ericsson för lansering av diabeteslösningen
Actiste i Thailand.
I juni avhölls bolagsstämma med sedvanliga punkter kring fastställande av årsredovsining och resultat. Gert Westergren, Lars Flening, Sara Murby Forste, Afsaneh Ghatan
Bauer, Jan Stålemark och Petra Kaur Ljungman.
I augusti tillfördes Brighter 6,4 mkr genom en riktad nyemission till Recall Capital.
I augusti beviljades Brighter huvudpatent i USA.
Brighter förlikades med sin före detta utvecklingspartner kring felaktigheter i utvecklingen före 2015.
I oktober tillfördes Brighter 5,3 mkr genom nyttjande av teckningsoptioner i serie TO3.
Brighters ledning, inklusive VD och COO, och samtliga av bolagets styrelseledamöter har
tecknat sina andelar fullt ut.
I november stärkte Brighter ledningsgruppen och rekryterade Ann Zetterberg som CFO.
I november beviljade PRV i Sverige Brighters patentansökan nr. 1550571-2, avseende
metod och anordning för att logga injektioner av läkemedel som görs av en medicinteknisk anordning med injektionsenhet.
Under året har arbetet med att sätta upp produktionslinan hos Sanmina påbörjats liksom
försäljningen gentemot ett flertal marknader, detta parallellt med att CE märkningen av
Actiste pågår.

För utförligare information kring väsentliga händelser hänvisas till publicerade pressmeddelanden på hemsidan www.brighter.se.

Väsentliga händelser efter periodens slut.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ökning av antalet aktier i Brighter AB har skett genom konvertering av konvertibla skuldebrev. Totalt har antalet aktier och röster ökat från 64 964 545 till 66 309 253.
European Patent Office har beviljat Brighters patentansökan nr. 14864054.3, avseende
metod och anordning för att logga injektioner av läkemedel som görs av en
medicinteknisk anordning med injektionsenhet.
Brighter deltog i den svenska delegationen på cirka 160 företag som i år har en egen
paviljong vid Mobile World Congress (MWC) i Barcelona.
Brighter kallade på en femte tranche från L1 Capital om totalt 10 MKR och gav ut
ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare.
Brighter stärkte ledningsgruppen och anställde Petra Kaur Ljungman som marknads- och
kommunikationschef.
Brighter informerar om förseningar i CE märkningen som en följd av finjustering av verktyg.
Brighter och FRISQ inleder samarbete för att stärka den digitala infrastrukturen i vården.
Brighters lösning Actiste® har nominerats till Design-S Swedish Design Awards 2018 i
kategorin Industri- och Produktdesign B2B.
Brighters diabeteslösning Actiste vinner Red Dot Award för god design och kvalitet.

För utförligare information kring väsentliga händelser hänvisas till publicerade pressmeddelanden på hemsidan www.brighter.se.
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Årsstämma 2018.
Årsstämma i Brighter AB kommer att hållas den 16 maj i lokaler på Norgegatan 2 i Kista, kl
11.00. Dagordning finns att ta del av i kallelsen på företagets hemsida.

Valberedning.
I samråd med de största ägarna har styrelsens ordförande i Brighter AB etablerat en valberedning inför årsstämman 2018. Valberedningen utgörs av Gert Westergren, Truls Sjöstedt
samt Henrik Norström. Valberedningen har utsett Henrik Norström till dess ordförande.
Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av
styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer. Vidare ska valberedningen lämna förslag till process för att utse valberedning inför
årsstämman 2019. Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämma i Brighter den 9 juni 2017.

Förslag till vinstdisposition.
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (kronor):
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa
Disponeras så att i ny räkning överföres

171 071 044
-109 288 192
-22 841 305
38 941 547
38 941 547

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.
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Finansiella rapporter.
Koncernens rapport över totalresultat.
Belopp i KSEK
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

Not
5

Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader

6, 8
7

5

Rörelseresultat

jan-dec
2017
29 754
3 071
32 825

jan-dec
2016
21 698
3 653
25 351

0
-43 384
-9 153

-911
-32 592
-8 913

-202

-1 197

-32
-52 771

-239
-43 852

-19 946

-18 501
15
-253
-238

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Finansnetto

9

40
-2 937
-2 897

Resultat från andelar i intresseföretag efter skatt

20

-4 449

4 056

Resultat före skatt
Inkomstskatt
Periodens resultat

-27 292
0
-27 292

-14 683
0
-14 683

Övrigt totalresultat:
Övrigt totalresultat för perioden
Summa totalresultat för perioden
Hänförligt till moderbolagets ägare

0
-27 292
-27 292

0
-14 683
-13 965

Belopp i KSEK
Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning

jan-dec
2017
-0,40
-0,40

jan-dec
2016
-0,32
-0,32

10
10
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Koncernens rapport över finansiell ställning.
Belopp i KSEK
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Summa immateriella tillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag redovisade enligt kapitalandelsmetoden
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Kundfordringar på intressebolag
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Likvida medel

11

31 dec
2017
73 327
3 467
76 794

31 Dec
2016
43 674
2 886
46 560

12

211
4 527
4 738

322
0
322

20

2 965
464
0
3 429
84 961

15 114
441
273
15 828
62 710

13, 15
14

757
169
15 005
445
16 376

308
70
3 652
261
4 291

16

10 017

1 733

26 393
111 354

6 024
68 734

31 dec
2017
3 248
171 071
-86 930
87 389
87 389

31 Dec
2016
2 601
109 580
-59 638
52 543
52 543

10 824
326
8 437
1 776
0
2 602
23 965
111 354

5 725
239
0
2 748
5 201
2 278
16 191
68 734

Not

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Belopp i KSEK
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet eget kapital
Balanserat resultat
Summa Eget kapital
Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Finansiella skulder
Övriga kortfristiga skulder
Skuld avseende utdelning Camanio
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not
18, 19

15, 21
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital.

Belopp i KSEK
Ingående balans per 1 januari 2016
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Nyemission
Emissionskostnader
Sakutdelning - aktier i Camanio
Transaktioner med minoriteten
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 december 2016

Ingående balans per 1 januari 2017
Årets resultat
Övrigt totalresultat
Summa totalresultat
Transaktioner med aktieägare
Värdet av konverteringsrätt för konvertibelt
skuldebrev
Konvertering av konvertibla skuldebrev
Nyemissioner, kontant och kvittning
Emissionskostnader
Summa transaktioner med aktieägare
Utgående balans per 31 december 2017

Aktiekapital
1 878

Övrigt
Tillskjutet
eget
kapital
67 227

723

42 353
109 580

2 601

109 580

647
3 248

Minoritetsandel
5

43 180
-827

723
2 601

501
146

Balanserat
resultat
(inklusive
periodens
resultat)
-40 160
-14 683
0
-14 683

-5 201
406
-4 795
-59 638

-59 638
-27 292
0
-27 292

-5
-5
0

0

Summa
eget
kapital
28 950
-14 683
0
-14 683
43 903
-827
-5 201
401
38 276
52 543

52 543
-27 292
0
-27 292

9 397

9 397

42 564
11 582
-2 052
61 491
171 071

43 065
11 728
-2 052
62 138
87 389
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0
-86 930

0
0

Koncernens rapport över kassaflöden.
jan-dec
2017
-19 946
202
40
-125
-99

jan-dec
2016
-18 501
1 197
15
-253
-99

-19 928

-17 641

0
-6 404
1 750
-4 654

0
456
3 277
3 733

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-24 582
-30 269
-4 583
-45
-34 897

-13 908
-22 974
0
-300
-23 274

Upptagande av konvertibellån
Kapitalanskaffningskostnader konvertibellån
Upptagande övriga lån
Nyemissioner av aktier samt teckningsoptioner
Emissionsutgifter nyemissioner
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

60 000
-1 918
3 820
7 913
-2 052
67 763

0
0
0
38 274
0
38 274

8 284
1 733
10 017

1 092
641
1 733

Belopp i KSEK

Not

Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning varulager
Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av rörelseskulder
Summa förändring av rörelsekapital

23

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Moderbolagets resultaträkning.
jan-dec
2017
29 754
2 879
32 633

jan-dec
2016
21 698
1 379
23 076

Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat

-43 191
-9 153
-202
-32
-52 578
-19 945

-29 879
-7 371
-192
-243
-37 685
-14 609

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

40
-2 937
-2 897
-22 842

3
-125
-122
-14 730

Bokslutsdispositioner
Skatt på periodens resultat
Periodens resultat

0
0
-22 842

0
0
-14 730

Belopp i KSEK
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

Not
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Moderbolagets balansräkning.
31 dec
2017
73 327
3 467
76 794

31 Dec
2016
43 674
2 886
46 560

211
4 527
4 738

322
0
322

50
9 396
464
0
9 911
91 443

50
15 407
441
273
16 172
63 053

757
110
169
15 005
407
16 448

907
0
70
3 201
260
4 438

9 825

1730

26 273
117 716

6 168
69 221

31 dec
2017
3 248
51 560
54 808

31 Dec
2016
2 601
21 806
24 406

Överkursfond
Balanserat resultat
Periodens resultat
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

171 071
-109 288
-22 841
38 942
93 750

109 580
-64 804
-14 730
30 045
54 452

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Konvertibellån
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 806
0
8 437
326
1 795
2 603
23 967
117 716

5 872
92
0
234
5 928
2 643
14 769
69 221

Belopp i KSEK
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
Summa materiella anläggningstillgångar

Not

Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag
Andra långsiktiga värdepappersinnehav
Andra långsiktiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

20

Fordringar intressebolag
Fordringar hos koncernföretag
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Belopp i KSEK
Aktiekapital
Fond för utvecklingsutgifter
Bundet eget kapital

Not
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Moderbolagets rapport över förändringar i eget kapital.
Belopp i KSEK
Ingående balans per 1 januari 2016
Nyemission
Emissionskostnader
Disposition enligt besult av årets stämma
Sakutdelning - aktier i Camanio
Fond för utveckling
Årets resultat
Utgående balans per 31 december 2016

Aktiekapital
1 878
722

Fond för
utvecklingsutgifter
0

Överkursfond
67 227
43 152
-827

Balanserat
resultat
-27 979

-11 468
-3 550
-21 806

21 806

Årets
resultat
-11 468

11 468

2 600

21 806

109552

-64 804

-14 730
-14 730

2 600

21 806

109 552
9 397
42 564
11 582
-2 024

-64 804

-14 730

-14 730
-29 754

14 730

Ingående balans per 1 januari 2017
Emission av konvertibla skuldebrev
Konvertering av konvertibla skuldebrev
Nyemissioner, kontant och kvittning
Emissionskostnader
Disposition enligt belsut på årets stämma
Fond för utvecklingsutgifter
Årets resultat
Utgående balans per 31 december 2017

Summa
eget
kapital
29 658
43 874
-827
0
-5 201
0
-14 730
54 425

-22 841
-22 841

54 424
9 397
43 065
11 729
-2 024
0
0
-22 841
93 750

Rörelseresultat
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

jan-dec
2017
-19 945
202
40
-2 937
-22 640

jan-dec
2016
-14 609
18
-2
-124
-14 717

Ökning/minskning av rörelsefordringar
Ökning/minskning av rörelseskulder
Summa förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-11 350
9 197
-2 813
-24 792

-2 362
4 183
1 821
-12 895

Investeringar i immateriella tillgångar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investering i finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-30 269
-4 583
-23
-34 876

-22 670
0
-6 545
-29 215

Upptagande av konvertibellån
Kapitalanskaffningskostnader konvertibellån
Upptagande övriga lån
Nyemissioner av aktier samt teckningsoptioner
Emissionsutgifter nyemissioner
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

60 000
-1 918
3 820
7 913
-2 052
67 763

0
0
0
43 119
0
43 119

7 435
1 730
9 824

1 009
720
1 730

501
147

29 754
3 248

51 560

171 071

-109 288

Moderbolagets rapport över kassaflöden.
Belopp i KSEK

Not

Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
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Noter till finansiella rapporter.
Not 1 Redovisningsprinciper.
Sammanfattning av viktiga redovisningsprinciper.
De viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats när denna koncernredovisning upprättats anges nedan. Dessa principer har tillämpats konsekvent för alla presenterade perioder,
om inte annat anges. Om inte annat anges avser upplysningen såväl moderbolaget som
koncernen.

1.1 Grund för rapporternas upprättande.
Koncernredovisningen för Brighter har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen, RFR 1
Kompletterande redovisningsregler för koncerner, samt International Financial Reporting
Standards (IFRS) och tolkningar från IFRS Interpretations Committee (IFRS IC) sådana de
antagits av EU.
Denna koncernredovisning är Brighters första koncernredovisning som upprättas i enlighet
med IFRS. Koncernredovisningen har upprättats enligt anskaffningsvärdemetoden.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med IFRS kräver användning av en del viktiga
uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar
vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. De områden som innefattar en hög
grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för koncernredovisningen anges i not 4.
Moderbolaget tillämpar RFR 2 Redovisning för juridiska personer och Årsredovisningslagen.
Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget i delårsrapporten för den juridiska personen tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och uttalanden så långt detta är möjligt inom
ramen för årsredovisningslagen, tryggandelagen och med hänsyn till sambandet mellan
redovisning och beskattning.
I samband med övergången till redovisning enligt IFRS i koncernredovisningen, har moderbolaget övergått till att tillämpa RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Övergången från
tidigare tillämpade redovisningsprinciper till RFR 2 har inte haft några effekter på resultatoch balansräkningen, eget kapital eller kassaflöde.
Att upprätta rapporter i överensstämmelse med RFR 2 kräver användning av en del viktiga
uppskattningar för redovisningsändamål. Vidare krävs att ledningen gör vissa bedömningar
vid tillämpningen av moderbolagets redovisningsprinciper. De områden som innefattar en
hög grad av bedömning, som är komplexa eller sådana områden där antaganden och uppskattningar är av väsentlig betydelse för årsredovisningen anges i not 4.
Moderbolaget tillämpar andra redovisningsprinciper än koncernen i de fall som anges
nedan:
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Uppställningsformer.
Resultat- och balansräkning följer årsredovisningslagens uppställningsform. Vidare innebär
det skillnad i benämningar, jämfört med koncernredovisningen, främst avseende finansiella
intäkter och kostnader och eget kapital.

Andelar i koncernföretag.
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet inkluderas förvärvsrelaterade kostnader och eventuella tilläggsköpeskillingar.
När det finns en indikation på att andelar i koncernföretag minskat i värde görs en beräkning
av återvinningsvärdet. Är detta lägre än det redovisade värdet görs en nedskrivning. Nedskrivningar redovisas i posterna ”Resultat från andelar i koncernföretag”.

Finansiella instrument.
IAS 39 tillämpas ej i moderbolaget och finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde.
Inom efterföljande perioder kommer finansiella tillgångar som är anskaffade med avsikt att
innehas kortsiktigt att redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. De konvertibla skuldebreven värderas till upplupet anskaffningsvärde.

Bokslutsdispositioner.
Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

1.1.1 Nya standarder och tolkningar som ännu inte har tillämpats av
koncernen.
Ett antal nya standarder och tolkningar träder ikraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2018 eller senare och har inte tillämpats vid upprättandet av denna finansiella rapport. Nedan följer en preliminär bedömning av effekter från de standarder som bedöms vara
relevanta för koncernen:
IFRS 9 “Finansiella instrument” hanterar klassificering, värdering och redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Den ersätter de delar av IAS 39 som hanterar klassificering och
värdering av finansiella instrument. IFRS 9 behåller en blandad värderingsansats men förenklar denna ansats i vissa avseenden. Det kommer att finnas 3 värderingskategorier för finansiella tillgångar, upplupet anskaffningsvärde, verkligt värde över övrigt totalresultat och verkligt värde över resultaträkningen. Hur ett instrument ska klassificeras beror på företagets
affärsmodell och instrumentets karaktäristika. Investeringar i eget kapitalinstrument ska redovisas till verkligt värde över resultaträkningen men det finns även en möjlighet att vid
första redovisningstillfället redovisa instrumentet till verkligt värde över övrigt totalresultat.
Ingen omklassificering till resultaträkningen kommer då ske vid avyttring av instrumentet. För
finansiella skulder så ändras inte klassificeringen och värderingen förutom i det fall då en
skuld redovisas till verkligt värde över resultaträkningen baserat på verkligt värde alternativet. Standarden ska tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2018. Tidigare tilllämpning är tillåten.
Under hösten 2017 har ett projekt genomförts där klassificering och värdering av koncernens
finansiella instrument har diskuterats och analyserats. Efter slutförd analys har konstaterats
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att de nya reglerna för klassificering och värdering inte kommer att väsentligt påverka koncernens finansiella ställning vid övergångstidpunkten, då regelverket inte kommer att innebära någon förändring vad gäller värdering av de finansiella instrument som återfinns i koncernens balansräkning vid denna tidpunkt.
IFRS 9 introducerar en ny nedskrivningsmodell som bygger på förväntade kreditförluster,
istället för inträffade kreditförluster, och som tar hänsyn till framåtriktad information. Koncernen har under hösten analyserat effekten av införandet av en ny modell för att beräkna
reserven för förväntade kundförluster, som även inkluderar kundfordringar där ingen förlusthändelse inträffat. Koncernen har per bokslutsdagen inte någon väsentlig försäljning och
därmed ingen väsentlig kreditrisk avseende kundfordringar Slutsatsen av analysen är att
införandet av en ny nedskrivningsmodell inte påverkar koncernens redovisning och dess finansiella rapporter vid övergång till IFRS 9. Koncernen tillämpar inte säkringsredovisning
enligt IAS 39, varför de nya reglerna i IFRS 9 avseende säkringsredovisning inte kommer att
påverka koncernen vid övergångstillfället.
IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers” reglerar hur redovisning av intäkter ska
ske. De principer som IFRS 15 bygger på ska ge användare av finansiella rapporter mer användbar information om företagets intäkter. Den utökade upplysningsskyldigheten innebär
att information om intäktsslag, tidpunkt för reglering, osäkerheter kopplade till intäktsredovisning samt kassaflöde hänförligt till företagets kundkontrakt ska lämnas. En intäkt ska enligt IFRS 15 redovisas när kunden erhåller kontroll över den försålda varan eller tjänsten och
har möjlighet att använda och erhåller nyttan från varan eller tjänsten. IFRS 15 ersätter IAS
18 Intäkter och IAS 11 Entreprenadavtal samt därtill hörande SIC och IFRIC. IFRS 15 träder
ikraft den 1 januari 2018. Förtida tillämpning är tillåten. Under 2017 har koncernen arbetat
med att utvärdera vilka effekter standarden kommer att få på koncernens resultat och finansiella ställning. Efter slutförd analys har konstaterats att de nya reglerna för klassificering
och värdering inte kommer att väsentligt påverka koncernens finansiella ställning vid övergångstidpunkten, då koncernen ännu har begränsad intäkter från externa kunder. Koncernen kommer att tillämpa IFRS 15 from 1 januari 2018 och konstaterar efter utförd analys att
inga omräkningseffekter finns för jämförelseåret 2017.
IFRS 16 ”Leases”. I januari 2016 publicerade IASB en ny leasingstandard som kommer att
ersätta IAS 17 Leasingavtal samt tillhörande tolkningar IFRIC 4, SIC-15 och SIC-27. Standarden kräver att tillgångar och skulder hänförliga till alla leasingavtal, med några undantag,
redovisas i balansräkningen. Denna redovisning baseras på synsättet att leasetagaren har
en rättighet att använda en tillgång under en specifik tidsperiod och samtidigt en skyldighet
att betala för denna rättighet. Redovisningen för leasegivaren kommer i allt väsentligt att
vara oförändrad. Standarden är tillämplig för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari
2019 eller senare. Förtida tillämpning är tillåten. Under 2017 har koncernen påbörjat arbetet
med att utvärdera vilka effekter standarden kommer att få på koncernens resultat och finansiella ställning. Koncernen har utfört en inledande analys i syfte att identifiera områden där
en potentiell skillnad kan föreligga vilken sedan ligger till grund för det fortsatta implementeringsarbetet under 2018. Enligt koncernens preliminära utvärdering kommer IFRS 16 att innebära att koncernens hyresavtal avseende lokaler kommer att redovisas i balansräkningen
som rättigheter att använda en tillgång. Motsvarande belopp kommer initialt att redovisas
som finansiell skuld.
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Inga andra av de IFRS eller IFRIC-tolkningar som ännu inte har trätt i kraft, förväntas ha någon väsentlig inverkan på koncernen.

1.2. Koncernredovisning.
1.2.2. Grundläggande redovisningsprinciper Dotterföretag.
Dotterföretag är alla företag över vilka koncernen har bestämmande inflytande. Koncernen
kontrollerar ett företag när den exponeras för eller har rätt till rörlig avkastning från sitt innehav i företaget och har möjlighet att påverka avkastningen genom sitt inflytande i företaget. Dotterföretag inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från och
med den dag då det bestämmande inflytandet upphör.
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens rörelseförvärv. Köpeskillingen för
förvärvet av ett dotterföretag utgörs av verkligt värde på överlåtna tillgångar, skulder som
koncernen ådrar sig till tidigare ägare av det förvärvade bolaget och de aktier som emitterats av koncernen. I köpeskillingen ingår även verkligt värde på alla skulder som är en följd
av en överenskommelse om villkorad köpeskilling. Identifierbara förvärvade tillgångar och
övertagna skulder i ett rörelseförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen. För varje förvärv, dvs. förvärv för förvärv, avgör koncernen om innehav utan bestämmande inflytande i det förvärvade företaget redovisas till verkligt värde eller till innehavets
proportionella andel i det redovisade värdet av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar.
Förvärvsrelaterade kostnader kostnadsförs när de uppstår. Goodwill värderas initialt som
det belopp varmed den totala köpeskillingen och eventuellt verkligt värde för innehav utan
bestämmande inflytande på förvärvsdagen överstiger verkligt värde på identifierbara förvärvade nettotillgångar. Om köpeskillingen är lägre än verkligt värde på det förvärvade bolagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen.
Koncerninterna transaktioner, balansposter, intäkter och kostnader på transaktioner mellan
koncernföretag elimineras. Vinster och förluster som resulterar från koncerninterna transaktioner och som är redovisade i tillgångar elimineras också. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av
koncernens principer.

Intresseföretag.
Intresseföretag är alla de företag där koncernen har ett betydande men inte bestämmande
inflytande, vilket i regel gäller för aktieinnehav som omfattar mellan 20 procent och 50 procent av rösterna. Innehav i intresseföretag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. Enligt
kapitalandelsmetoden redovisas innehav i intresseföretag initialt i koncernens balansräkning
till anskaffningskostnad. Det redovisade värdet ökas eller minskas därefter för att beakta
koncernens andel av resultatet från sina intresseföretag efter förvärvstidpunkten. Koncernens andel av resultatet ingår i koncernens resultat. Utdelningar från intresseföretag redovisas som en minskning av investeringens redovisade värde.
När koncernens andel av förlusterna i ett intresseföretag är lika stora som eller överstiger
innehavet i detta intresseföretag (inklusive alla långfristiga fordringar som i realiteten utgör
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en del av koncernens nettoinvestering i detta intresseföretag), redovisar koncernen inga ytterligare förluster såvida inte koncernen har påtagit sig förpliktelser eller har gjort betalningar å intresseföretagets vägnar.
Orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernen och dess intresseföretag elimineras
till omfattningen av koncernens innehav i intresseföretag. Orealiserade förluster elimineras
också såvida inte transaktionen utgör en indikation på nedskrivning av tillgången som överförs. Redovisningsprinciperna för intresseföretag har justerats om nödvändigt för att säkerställa överensstämmelse med koncernens redovisningsprinciper.

1.3. Omräkning av utländsk valuta.
Funktionell valuta och rapporteringsvaluta.
De olika enheterna i koncernen, då sådana finns, har den lokala valutan som funktionell
valuta då den lokala valutan har definierats som den valuta som används i den primära
ekonomiska miljö där respektive enhet huvudsakligen är verksam. I koncernredovisningen
används svenska kronor (SEK), som är moderbolagets funktionella valuta och koncernens
rapportvaluta.

Transaktioner och balansposter.
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser
som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i rörelseresultatet i rapporten över totalresultat.
Valutakursvinster och -förluster som hänför sig till lån och likvida medel redovisas i rapporten
över totalresultat som finansiella intäkter eller kostnader. Alla övriga valutakursvinster och –
förluster redovisas i posten ”Övriga rörelsekostnader” respektive ”Övriga rörelseintäkter” i
rapporten över totalresultat.

1.4. Intäktsredovisning.
Intäkter värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas, och
motsvarar de belopp som erhålls för sålda varor efter avdrag för rabatter och mervärdesskatt.
Koncernen redovisar en intäkt när dess belopp kan mätas på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att tillfalla företaget och särskilda kriterier
har uppfyllts för var och en av koncernens verksamheter såsom beskrivs nedan.

Försäljning av tjänster.
Koncernen tillhandahåller tjänster i form av konsulttjänster inom utveckling.
När utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvarar redovisade kostnader som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. När det inte är sannolikt att uppkomna uppdragsutgifter kommer att
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ersättas av beställaren, sker ingen intäktsredovisning och uppkomna utgifter redovisas som
kostnader.
För konsultuppdrag på löpande räkning redovisas intäkter i den period då tjänsterna utförs.

Ränteintäkter.
Ränteintäkter intäktsredovisas med tillämpning av effektivräntemetoden.

1.5. Leasing.
Koncernen är leasetagare (kontorslokaler samt fordon) men är under 2016 och 2017 inte
leasegivare.
Leasing där en väsentlig del av riskerna och fördelarna med ägande behålls av leasegivaren
klassificeras som operationell leasing (kontorslokaler). Betalningar som görs under leasingtiden (efter avdrag för eventuella incitament från leasegivaren) kostnadsförs i rapporten över
totalresultat linjärt över leasingperioden.
Leasingavtal av anläggningstillgångar där koncernen i allt väsentligt innehar de ekonomiska
risker och fördelar som förknippas med ägandet, klassificeras som finansiell leasing (fordon).
Vid leasingperiodens början redovisas finansiell leasing i balansräkningen till det lägre av
leasingobjektets verkliga värde och nuvärdet av minimileaseavgifterna. Motsvarande betalningsförpliktelser, efter avdrag för finansiella kostnader, ingår i balansräkningens poster
”Skuld finansiella leasingavtal” (lång- och kortfristig). Varje leasingbetalning fördelas mellan
ränta och amortering av skulden. Räntan redovisas i rapporten över totalresultat fördelat
över leasingperioden så att varje redovisningsperiod belastas med ett belopp som motsvarar
en fast räntesats för den under respektive period redovisade skulden. Anläggningstillgångar
som innehas enligt finansiella leasingavtal skrivs av över nyttjandeperioden eller under den
kortare perioden av tillgångens nyttjandeperiod och leasingperiod, såvida inte det med rimlig grad av säkerhet kan fastställas att äganderätten övergår till leasetagaren vid slutet av
leasingperioden.
Leasingintäkter från operationell leasing där koncernen är leasegivare redovisas som intäkt i
rapporten över totalresultat linjärt över leasingperioden.

1.6. Ersättningar till anställda.
Kortfristiga ersättningar.
Skulder för löner och ersättningar, inklusive icke-monetära förmåner och betald frånvaro,
som förväntas bli reglerade inom 12 månader efter räkenskapsårets slut, redovisas som kortfristiga skulder till det odiskonterade belopp som förväntas bli betalt när skulderna regleras.
Kostnaden redovisas i takt med att tjänsterna utförs av de anställda. Skulden redovisas som
förpliktelse avseende ersättningar till anställda i rapporten över finansiell ställning.

Ersättningar efter avslutad anställning.
Koncernföretagen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. En avgiftsbestämd pensionsplan är en pensionsplan enligt vilken koncernen betalar fasta avgifter till en separat
juridisk enhet. Koncernen har inte några rättsliga eller informella förpliktelser att betala
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ytterligare avgifter om denna juridiska enhet inte har tillräckliga tillgångar för att betala alla
ersättningar till anställda som hänger samman med de anställdas tjänstgöring under innevarande eller tidigare perioder. Avgifterna redovisas som kostnad i periodens resultat i den
takt de intjänas genom att de anställda utfört tjänster åt företaget under perioden.

1.7. Aktuell och uppskjuten inkomstskatt.
Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i rapporten
över, utom när skatten avser poster som redovisas i övrigt totalresultat eller direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i övrigt totalresultat respektive eget kapital.
Aktuell skatt beräknas på periodens skattemässiga resultat enligt gällande skattesats. Den
aktuella skattekostnaden beräknas på basis av de skatteregler som på balansdagen är beslutade eller i praktiken beslutade i de länder där moderbolaget och dess dotterföretag är
verksamma och genererar skattepliktiga intäkter. Ledningen utvärderar regelbundet de yrkanden som gjorts i självdeklarationer avseende situationer där tillämpliga skatteregler är
föremål för tolkning. Den gör, när så bedöms lämpligt, avsättningar för belopp som troligen
ska betalas till skattemyndigheten.
Uppskjuten skatt redovisas på alla temporära skillnader som uppkommer mellan det skattemässiga värdet på tillgångar och skulder och dessas redovisade värden i koncernredovisningen. Uppskjuten skatteskuld redovisas emellertid inte om den uppstår till följd av första
redovisningen av goodwill. Uppskjuten skatt redovisas heller inte om den uppstår till följd av
en transaktion som utgör den första redovisningen av en tillgång eller skuld som inte är ett
rörelseförvärv och som, vid tidpunkten för transaktionen, varken påverkar redovisat eller
skattemässigt resultat. Uppskjuten inkomstskatt beräknas med tillämpning av skattesatser
(och -lagar) som har beslutats eller aviserats per balansdagen och som förväntas gälla när
den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller den uppskjutna skatteskulden regleras.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas tillgängliga, mot vilka de temporära skillnaderna kan
utnyttjas. Koncernens skattefordringarna var 17,4 mkr per 31 december 2017. Dessa bokas
av försiktighetsskäl inte som fordringar i balansräkningen då det är osäkert inom vilken tidsram de kan tänkas nyttjas.
Uppskjutna skattefordringar och -skulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när de uppskjutna skattefordringarna och skatteskulderna hänför sig till skatter debiterade av en och samma skattemyndighet och avser
antingen samma skattesubjekt eller olika skattesubjekt, där det finns en avsikt att reglera
saldona genom nettobetalningar.

1.8. Immateriella tillgångar.
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.
Utvecklingskostnader som är direkt hänförliga till utveckling av Actiste och övriga utvecklingskostnader relaterade till Actiste eller annat redovisas som immateriella tillgångar när
följande kriterier är uppfyllda:
•

det är tekniskt möjligt att färdigställa dem så att de kan användas,
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•
•
•

•

företagets avsikt är att färdigställa dem och att använda eller sälja dem,
det finns förutsättningar att använda eller sälja dem,
det kan visas hur de genererar troliga framtida ekonomiska fördelar, adekvata
tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja utvecklingen och för att
använda eller sälja dem finns tillgängliga, och
de utgifter som är hänförliga till dem under dess utveckling kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.

Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av utvecklingsarbeten avseende
Actiste innefattar utgifter för anställda och externa konsulter.
Övriga utvecklingskostnader, som inte uppfyller dessa kriterier, kostnadsförs när de uppstår.
Utvecklingskostnader som tidigare kostnadsförts redovisas inte som tillgång i efterföljande
period.
Balanserade utvecklingskostnader redovisas som immateriella tillgångar och skrivs av från
den tidpunkt då tillgången är färdig att användas.
Nedskrivningsbehov av balanserade utvecklingsutgifter testas utifrån framtida nytta. Känslighetsanalyser av beräkningen av nyttjandevärdet i samband med nedskrivningsbedömningen genomförs. Ytterligare information finns i not 4 och 11.

Patent.
Patent som förvärvats separat redovisas till anskaffningsvärde. Patent har en bestämd nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerande av- och nedskrivningar. Patent skrivs av från det att de tas i bruk.

Varumärken.
Varumärken som förvärvats separat redovisas enligt anskaffningsvärde. Varumärken antas
ha en bestämd nyttjandeperiod och redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar.
Nyttjandeperioder för koncernens immateriella tillgångar bedöms från fall till fall utifrån bedömd livslängd.
Huvudsakligen inom ramarna enligt nedan.
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Patent

10 år
10-20 år

Varumärken

10 år

1.9. Materiella anläggningstillgångar.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången och bringa den på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet
med syftet med anskaffningen.
Tillkommande utgifter läggs till tillgångens redovisade värde eller redovisas som en separat
tillgång, beroende på vilket som är lämpligt, endast då det är sannolikt att de framtida ekonomiska förmåner som är förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo
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och tillgångens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Redovisat värde för en
ersatt del tas bort från rapporten över finansiell ställning. Alla andra former av reparationer
och underhåll redovisas som kostnader i rapporten över totalresultat under den period de
uppkommer.
Avskrivningar görs linjärt, minskat med det beräknade restvärdet, över den beräknade nyttjandeperioden. För materiella anläggningstillgångar som innehas enligt finansiella leasingavtal, görs avskrivningar över den kortaste av nyttjandeperioden eller leasingperioden.
Nyttjandeperioderna är som följer:
Inventarier, verktyg och installationer

3-5 år

Tillgångarnas restvärden och nyttjandeperiod prövas vid varje rapportperiods slut och justeras vid behov.
En tillgångs redovisade värde skrivs omgående ner till dess återvinningsvärde om tillgångens
redovisade värde överstiger dess bedömda återvinningsvärde.
Vinster och förluster vid avyttring av en materiell anläggningstillgång fastställs genom en
jämförelse mellan försäljningsintäkten och det redovisade värdet och redovisas i Övriga rörelseintäkter respektive Övriga rörelsekostnader i rapporten över totalresultat.

1.10. Nedskrivningar av icke finansiella tillgångar.
Immateriella tillgångar som har en obestämbar nyttjandeperiod (goodwill) eller immateriella
tillgångar som inte är färdiga för användning (balanserade utgifter för utvecklingsarbeten),
skrivs inte av utan prövas årligen avseende eventuellt nedskrivningsbehov. Tillgångar som
skrivs av bedöms med avseende på värdenedgång närhelst händelser eller förändringar i
förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart. En nedskrivning görs med det belopp varmed tillgångens redovisade värde överstiger dess återvinningsvärde. Återvinningsvärdet är det högre av tillgångens verkliga värde minskat med försäljningskostnader och dess nyttjandevärde. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångar på de lägsta nivåer där det finns i allt väsentligt oberoende kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar (andra än goodwill) som tidigare har skrivits ner görs
per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

1.11. Finansiella instrument – generellt.
Finansiella instrument finns i många olika balansposter och finns beskrivna nedan.

a. Klassificering.
Koncernen klassificerar sina finansiella tillgångar och skulder i följande kategorier: lånefordringar och kundfordringar, samt övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av
för vilket syfte den finansiella tillgången eller skulden förvärvades.

Lånefordringar och kundfordringar.
Lånefordringar och kundfordringar är finansiella tillgångar som inte är derivat, som har fastställda eller fastställbara betalningar och som inte är noterade på en aktiv marknad. De inSid 40 (70)

går i omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader
efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar.
Koncernens ”lånefordringar och kundfordringar” utgörs av depositioner, kundfordringar,
övriga kortfristiga fordringar, upplupna intäkter och likvida medel.

Andra långfristiga värdepappersinnehav.
Andra långfristiga värdepappersinnehav utgörs av onoterade andelar. Investeringen klassificeras som finansiella tillgångar som kan säljas när de inte har fastställda löptider och fastställda eller fastställbara betalningar, samt när ledningen har för avsikt att hålla dem på
medellång till lång sikt. Finansiella tillgångar redovisas som anläggningstillgångar om de
inte förfaller inom 12 månader, eller ledningen har för avsikt att avyttra dem inom 12 månader efter utgången av rapporteringsperioden.

Övriga finansiella skulder.
Konvertibellån (skulddelen), leverantörsskulder, samt övriga kortfristiga skulder och upplupna kostnader som är finansiella instrument klassificeras som övriga finansiella skulder.

b. Redovisning och värdering.
Finansiella instrument redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionskostnader,
vilket gäller alla finansiella tillgångar som inte redovisas till verkligt värde över resultaträkningen. Finansiella tillgångar tas bort från rapporten över finansiell ställning när rätten att
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder
tas bort från rapporten över finansiell ställning när förpliktelsen i avtalet har fullgjorts eller
på annat sätt utsläckts.
Lånefordringar och kundfordringar samt övriga finansiella skulder redovisas efter anskaffningstidpunkten till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.

c. Kvittning av finansiella instrument.
Finansiella tillgångar och skulder kvittas och redovisas med ett nettobelopp i rapporten över
finansiell ställning, endast när det finns en legal rätt att kvitta de redovisade beloppen och
en avsikt att reglera dem med ett nettobelopp eller att samtidigt realisera tillgången och reglera skulden.

1.11.1 Nedskrivning finansiella instrument.
Tillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde.
Koncernen bedömer vid varje rapportperiods slut om det finns objektiva bevis för att nedskrivningsbehov föreligger för en finansiell tillgång eller en grupp av finansiella tillgångar. En
finansiell tillgång eller grupp av finansiella tillgångar har ett nedskrivningsbehov och skrivs
ned endast om det finns objektiva bevis för ett nedskrivningsbehov till följd av att en eller
flera händelser inträffat efter det att tillgången redovisats första gången och att denna
händelse har inverkan på de uppskattade framtida kassaflödena för den finansiella tillgången eller grupp av finansiella tillgångar som kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt.
Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet
av uppskattade framtida kassaflöden diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungSid 41 (70)

liga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens rapport över totalresultat inom posten Övriga externa kostnader. Om
nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och minskningen objektivt kan hänföras till en händelse som inträffade efter att nedskrivningen redovisades, redovisas återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens rapport över totalresultat
inom posten Övriga externa kostnader.

1.12. Varulager.
Varulagret redovisas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet är det uppskattade
försäljningspriset i den löpande verksamheten, med avdrag för tillämpliga rörliga försäljningskostnader. Anskaffningsvärdet för varor under tillverkning består av material, direkt lön
och andra direkta kostnader. Lånekostnader ingår inte.

1.13. Kundfordringar.
Kundfordringar är finansiella instrument som består av belopp som ska betalas av kunder för
sålda varor och tjänster i den löpande verksamheten. Om betalning förväntas inom ett år
eller tidigare, klassificeras de som omsättningstillgångar. Om inte, redovisas de som anläggningstillgångar.
Kundfordringar redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för
värdeminskning.

1.14. Likvida medel.
I likvida medel ingår, i såväl rapporten över finansiell ställning som i rapporten över kassaflöden, kassa och banktillgodohavanden.

1.15. Aktiekapital.
Stamaktier klassificeras som eget kapital. Transaktionskostnader som direkt kan hänföras till
emission av nya stamaktier redovisas, netto efter skatt, i eget kapital som ett avdrag från
emissionslikviden.

1.16. Upplåning.
Upplåning redovisas inledningsvis till verkligt värde, netto efter transaktionskostnader. Upplåning redovisas därefter till upplupet anskaffningsvärde och eventuell skillnad mellan erhållet belopp (netto efter transaktionskostnader) och återbetalningsbeloppet redovisas i rapporten över totalresultat fördelat över låneperioden, med tillämpning av effektivräntemetoden.
Skulden klassificeras som kortfristig i rapporten över finansiell ställning om företaget inte har
en ovillkorad rättighet att senarelägga skuldens reglering i minst tolv månader efter rapportperioden.
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Upplåning tas bort från rapporten över finansiell ställning när förpliktelserna har reglerats,
annullerats eller på annat sätt upphört. Skillnaden mellan det redovisade värdet för en finansiell skuld (eller del av en finansiell skuld) som utsläckts eller överförts till en annan part
och den ersättning som erlagts, inklusive överförda tillgångar som inte är kontanter eller påtagna skulder, redovisas i periodens resultat.
De sammansatta finansiella instrument som koncernen emitterat omfattar konvertibla skuldebrev där innehavaren kan kräva att de konverteras till aktier, och där antalet aktier som
ska emitteras inte påverkas av förändringar i aktiernas verkliga värde.
Det verkliga värdet på skulddelen i ett konvertibelt skuldebrev beräknas med en diskonteringsränta som utgörs av marknadsräntan för en skuld med samma villkor men utan konverteringsrätten till aktier. Beloppet redovisas som skuld till upplupet anskaffningsvärde fram
tills att skulden konverteras eller förfaller. Konverteringsrätten, redovisas inledningsvis som
skillnaden mellan verkligt värde för hela det sammansatta finansiella instrumentet och
skulddelens verkliga värde. Denna redovisas i eget kapital netto efter skatt. Direkt hänförbara transaktionskostnader fördelas på skuld- respektive egetkapitaldelen i proportion till
deras initiala redovisade värden.

1.17. Låneutgifter.
Lånekostnader redovisas som kostnader i den period till vilken de hänför sig. Koncernen har
inte några kvalificerade tillgångar för vilka låneutgifter ska aktiveras, dvs tillgångar som det
med nödvändighet tar en betydande tid i anspråk att färdigställa för avsedd användning
eller försäljning.

1.18. Leverantörsskulder.
Leverantörsskulder är finansiella instrument och avser förpliktelser att betala för varor och
tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder
klassificeras som kortfristiga skulder om de förfaller inom ett år, om inte, redovisas de som
långfristiga skulder.

1.19. Kassaflödesanalys.
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

1.20. Resultat per aktie.
Resultat per aktie före utspädning.
Resultat per aktie före utspädning beräknas genom att dividera:
•
•

resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare
med ett vägt genomsnittligt antal utestående aktier under perioden, justerad för fondemissionselementet i aktier som emitterats under året och exklusive återköpta aktier som
innehas som egna aktier av moderföretaget.
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Resultat per aktie efter utspädning.
För beräkning av resultat per aktie efter utspädning justeras beloppen som använts för beräkning av resultat per aktie före utspädning genom att beakta:
•
•

effekten, efter skatt, av utdelningar och räntekostnader på potentiella aktier, och
det vägda genomsnittet av de ytterligare aktier som skulle ha varit utestående vid en
konvertering av samtliga potentiella aktier.

1.21. Sakutdelning av aktier i intresseföretag.
Utdelning av aktier i intresseföretaget Camanio Care till befintliga aktieägare i Brighter har
gjorts i enlighet med IFRIC 17. Detta har inneburit att de aktier som varit föremål för utdelning omvärderats till verkligt värde över resultaträkningen samt att den beslutade utdelningen redovisas som skuld till aktieägarna till verkligt värde.

Not 2 Allmän information.
Brighter AB (publ.) org nr 556736-8591 är ett moderbolag registrerat i sverige och med säte i
Stockholm, med adress Norgegatan 2, SE-164 32 Kista. Verksamheten bedrev under 2017 vid
denna adress. Brighter utvecklar tekniska och digitala hjälpmedel inom medicinteknik varav
det första användningsområdet är behandling av diabetes. Brighter AB (publ) har ett helägt
dotterbolag Brighter One AB vars enda funktion är att vara innehavare av optioner som används som en del av extern finansiering samt incitamentsprogram. Koncernen har ett intressebolag, Camanio Care, som är noterat på Aktietorget. Brighters ägarandelen var 26,51% i
slutet av 2017.
Bolagets aktie är listad på NASDAQ First North/BRIG.
Siffrorna i årsredovisningen redovisas i KSEK i den mån inte annat anges.
Balans och resultaträkningarna kommer att föreläggas årsstämman den 16 maj 2018.

Not 3 Bransch- och verksamhetsrelaterade risker.
Brighter är ett bolag i tidig kommersialiseringsfas.
Brighter befinner sig i en tidig kommersialiseringsfas och har hittills enbart genererat begränsade försäljningsintäkter och förväntar sig att redovisa en förlust under de närmaste
åren. Bolaget är därför, i högre utsträckning än ett etablerat bolag med etablerad försäljning, beroende av ett framgångsrikt utvecklings- och kommersialiseringsarbete. Om kommersialiseringen av Bolagets produkter försenas, fördyras eller misslyckas skulle det kunna
ha väsentlig inverkan på Koncernens verksamhet, finansiella ställning och resultat. Kommersialiseringen kommer medföra betydande investeringskostnader.

Efterfrågan och marknadsacceptans.
Det kan inte uteslutas att marknaden inte kommer att visa den efterfrågan av Brighters produkter och tjänster som är nödvändig för att Bolagets förväntade försäljningsutveckling,
prisnivå eller övriga förväntningar skall uppnås. Vidare finns det risk att marknadsmottagandet för Brighters produkter eller tjänster kan vara negativt, vilket kan hindra Bolaget från
att bli ett lönsamt företag. Det finns en risk att Bolagets kommersialisering inte når framgång
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på grund av, exempelvis ogynnsamma resultat av pågående studier eller bristande marknadsacceptans för Bolagets produkt inom nya marknader.
Om Brighter misslyckas med att kommersialiseringen antingen i sin helhet eller till viss del,
skulle det kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Regulatorisk miljö och myndighetsgodkännanden.
Brighters Actiste är ur ett regulatoriskt perspektiv klassificerad som en medicinteknisk produkt. Medicintekniska produkter är föremål för omfattande regleringar världen över och Bolaget står under övervakning av myndigheter. Medicintekniska produkter är föremål för omfattande regleringar och regulatoriska krav omfattande samtliga delar av Bolagets verksamhet. Kostnader för att följa regler, krav och riktlinjer kan vara betydande och misslyckanden
med att efterleva krav kan leda till sanktioner såsom exempelvis viten, beslag eller återkallande av produkter, delvis upphävande av produktion samt åtal. Vidare kan Bolaget få problem med att behålla de tillstånd och godkännanden som Bolaget har. Om någon av dessa
risker skulle inträffa skulle det kunna medföra ökade kostnader, försenad kommersialisering
av produkter samt en begränsad möjlighet att generera intäkter och nå lönsamhet, vilket
skulle kunna få en väsentlig negativ inverkan på bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Risker relaterade till regulatorisk process för lansering av produkter på
marknaden.
Brighter bedriver forskning och utveckling. Brighter arbetar under strikta kvalitets-, dokumentations- och riskhanteringskrav och har en egen organisation och process för att hantera detta på bästa möjliga sätt. Brighter följer ISO 13485.
Actiste är i en CE-märkningsprocess och får först marknadsföras för användning när denna
är klar. Om Actiste antingen i sin helhet eller till del inte klara de tester en CE-märkning innebär så skulle det kunna försena den tidpunkten då produkten kan säljas till marknaden och
det skulle då kunna ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella
ställning och resultat.
Brighter avser vidare utöka användningsområdet för Actiste för användning mot andra kroniska sjukdomar än diabetes, vilket i sin tur kräver att Bolaget måste utöka omfattningen av
sina erhållna marknadsföringsgodkännanden. Bolaget planerar även att i framtiden lansera
nya produkter, vilket kommer kräva att Bolaget erhåller nya produkt- och marknadsföringsgodkännanden.
Processen för att erhålla produkt- och marknadsföringsgodkännande är tids och kostnadskrävande och utfallet av en ansökan samt tidpunkten vid vilken ett godkännande kan erhållas, är svår att förutse. Varje myndighet kan ställa egna krav och kräva att ytterligare information ges innan godkännande lämnas, även om myndigheter i andra jurisdiktioner redan har lämnat godkännanden. Vidare kan godkännandeprocesser ändras på grund av nya
regelverk eller nya tolkningar av befintliga regelverk, vilket i sin tur riskerar medföra ökade
kostnader eller försenat marknadsinträde för nuvarande produkter inom nya indikationer,
eller för framtida produkter. Det finns vidare en risk att ansökningar om utökade eller framtida produkt- och marknadsföringsgodkännanden inte leder till ett godkännande.
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Får Brighter problem med att erhålla nya tillstånd, eller om processen för att erhålla godkännanden väsentligen försenas eller fördyras, kan det komma att inverka väsentligt negativt på̊ Brighters verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Ersättningssystem och kommersialisering.
Att de som använder Brighters produktet får ersättning från nationella och privata försäkringssystem kan på vissa marknader vara en nyckelförutsättning för en bred användning av
Bolagets produkter. Det finns en risk att Bolagets produkter inte kommer att kunna uppnå
eller bibehålla de krav som ställs för att få ersättning från nationella försäkringssystem på
de olika marknader som Brighter är verksamt inom. Det finns vidare en risk att tillräcklig nivå
fördelaktig ersättning från dessa nationella försäkringssystem inte erhålls och att systemen
inte kommer att betala ut någon sådan ersättning inom en viss tidsrymd. Varje marknad har
sin egen process för kostnadsersättning och den mängd data och den tid det tar att erhålla
denna varierar.
Om det på vissa marknader inte blir någon ersättning från försäkringssystemen så kommer
det ha negativ påverkan på den framtida försäljningstillväxten och därigenom Bolagets
verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Brighters verksamhet baseras på att en stor del av Bolagets framtida försäljning sker utanför
Sverige. En internationell expansion är förknippad med osäkerhet och ställer stora krav på
organisation och resurser. Kostnaderna för att etablera egna lokala säljbolag, om så beslutas vara rätt strategi, är betydande.

Patent och andra immateriella rättigheter samt skydd av dessa.
Brighter är beroende av möjligheten att registrera och bevara patent samt att skydda andra
immateriella rättigheter och specifik kunskap. Brighter söker kontinuerligt patent och varumärkesskydd för den metod och de produkter som Bolaget utvecklar på utvalda marknader,
om det bedöms vara väsentligt för Bolagets framtida utveckling. Det finns en risk att nuvarande eller framtida patentansökningar inte leder till godkända patent.
Det finns alltid en risk för att Brighters konkurrenter, med eller utan avsikt, gör intrång i Bolagets patent. Om det bedöms erforderligt kommer Bolaget att skydda sina patent och andra
immateriella rättigheter genom juridiska processer. Det finns dock en risk att Brighter inte
kan hävda sina rättigheter fullt ut i en domstolsprocess. Detta skulle kunna komma att få en
väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.
Det finns även en risk att Brighter oavsiktligt kan anses göra intrång i annans patent
och/eller andra immateriella rättigheter. Vidare finns det en risk att Brighter dras in i domstolsprocesser av konkurrenter för påstådda intrång i konkurrenters patent eller andra rättigheter. Intrångstvister kan, i likhet med tvister i allmänhet, vara kostsamma och tidskrävande och kan därför ha en väsentligt negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och
finansiella ställning.
Vidare utmärks den bransch som Brighter verkar inom av snabb teknisk utveckling. Det finns
därför alltid en risk att nya teknologier och produkter utvecklas som kringgår eller ersätter
Bolagets nuvarande och framtida patent eller andra immateriella rättigheter.
Brighter är även beroende av know how och företagshemligheter. Bolaget eftersträvar att
skydda sådan information, bland annat genom sekretessavtal med anställda, konsulter och
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samarbetspartners. Det är dock inte möjligt att till fullo skydda Bolaget mot obehörig spridning av information, vilket medför en risk för att konkurrenter får del av och kan ha nytta av
den knowhow som utvecklats av Brighter.

Konjunkturutveckling.
Brighters framtida försäljning är till viss del beroende av den generella konjunkturen. På
marknader där Bolagets metod ännu inte är inkluderad i de nationella kliniska riktlinjerna är
Brighters försäljningsutveckling särskilt känslig för konjunkturförändringar. En konjunkturnedgång på de marknader där Bolaget verkar skulle kunna minska efterfrågan på Bolagets
produkter, vilket kan komma att inverka negativt på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Beroende av nyckelpersoner.
Brighter är i stor utsträckning beroende av ett antal nyckelpersoner. En eventuell förlust av
någon eller några av dessa personer kan medföra att Bolagets produktutveckling och kommersialisering av produkter kan fördröjas eller fördyras. Bolagets förmåga att behålla och
rekrytera kvalificerade medarbetare är av betydelse för att säkerställa kompetensnivån i
Brighter. Det finns en risk för att Bolaget inte kommer att kunna behålla dessa nyckelpersoner och ett bortfall av någon av nyckelpersonerna skulle på kort sikt kunna leda till negativ
inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Beroende av underleverantörer och distributörer.
Brighter är och kommer även i framtiden att vara beroende av samarbeten med andra aktörer för tillverkning av Bolagets produkter. Om en eller flera av Bolagets leverantörer skulle
avbryta samarbetet med Brighter eller om produktionsstörningar såsom försenade leveranser, förseningar i processen avseende automatisering av tillverkningsprocessen av elektroderna eller kvalitetsproblem skulle uppstå kan det orsaka följdproblem i Brighters åtaganden
gentemot sina kunder. Detta skulle kunna skada Brighters rykte och resultera i såväl förlust
av kunder som försämrade bruttomarginaler och intäkter.
Att ha distributionsavtal för försäljning av Bolagets produkter medför också en risk att distributören inte uppfyller sina åtaganden eller att dessa avtal kan sägas upp. Ett uppsagt avtal
kan leda till en oförutsedd försäljningsminskning och därmed inverka negativt på Bolagets
verksamhet, resultat och finansiella ställning. Vidare finns det en risk för att Bolagets produkter inte erhåller erforderligt fokus hos de valda distributörerna för att nå tillräcklig framtida
försäljningstillväxt.

Försening av lanseringar.
Brighter arbetar löpande med att vidareutveckla sitt produkterbjudande samt med att introducera detta på nya marknader. En eventuell försening i utvecklings- och marknadsaktiviteterna eller med att erhålla regulatoriska godkännanden skulle även kunna medföra försening
av lanseringen av Bolagets nuvarande och framtida produkter. När Bolaget utvecklar nya
produkter görs det ofta i samarbete med andra aktörer, vilket medför att utförande och resultat från dessa prövningar, och därigenom risken för förseningar, delvis ligger utanför Bolagets kontroll. Det finns således en risk att sådana förseningar kan uppkomma, vilka följaktligen skulle kunna komma att inverka negativt på Brighters framtida verksamhet, resultat och
finansiella ställning.
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Tvister.
Det finns en risk att Bolaget blir inblandat i rättsprocesser förknippade med dess löpande
verksamhet. Sådana rättsprocesser skulle kunna vara tvister gällande bland annat intrång i
immateriella rättigheter, vissa patents giltighet samt kommersiella tvister. Det skulle även
kunna vara tvister hänförliga till personer som använt sig av Bolagets produkter.
Tvister och anspråk kan vara tidskrävande, störa den löpande verksamheten, avse betydande belopp eller principiellt viktiga frågor samt medföra betydande kostnader och påverka Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Produktansvar och försäkringsskydd.
Brighter verksamhet inbegriper utveckling, tester, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter, vilket innebar att Brighter riskerar att tvingas åtgärda, ersätta, återkalla eller återköpa produkter som inte fungerar som de ska. Det finns en risk för att Bolaget
ställs inför produktansvars krav om en produkt orsakar skada på en person eller egendom.
Bolaget det finns alltid en risk att Bolagets nuvarande eller framtida försäkringsskydd inte är
tillräckligt för att täcka de eventuella krav som kan komma att ställas kring produktansvar.
Det finns således en risk att sådana krav kan komma att inverka negativt på Brighter verksamhet, resultat och finansiella ställning. Det kan även visa sig att Bolaget inte heller i övrigt
har tillräckligt omfattande försäkringar och Bolaget kanske inte är fullt försäkrat mot alla
risker vilket kan få en negativ inverkan på Brighters verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Tillstånd och lagstiftning.
Eftersom Brighter forsknings och utvecklingsarbete, produktion och marknadsföring är föremål för kontinuerlig tillsyn från myndigheter finns det en risk för att Bolagets nuvarande tillstånd i framtiden inte kommer att kunna förnyas på samma villkor som tidigare. Det finns
också en risk för att framtida tillstånd skulle kunna komma att dras in eller begränsas. Ändringar i lagstiftning, försäkringssystem eller tillståndsregler, upptäckt av problem med en
produkt eller hos tillverkaren kan därmed komma att inverka negativt på Brighter verksamhet, resultat och finansiella ställning.

Nya metoder.
Betydande resurser satsas idag på att finna nya metoder att behandla diabetes och det kan
komma nya metoder som kan konkurrera med Bolagets metod för behandling och kontroll av
diabetes. Detta skulle kunna påverka Brighters verksamhet, resultat och finansiella ställning
negativt.

Konkurrens.
Det finns konkurrenter inom Bolagets verksamhetsområde och det finns en risk att det kan
starta nya bolag med större kapital och kompetens än Brighter. Hårdare konkurrens kan bidra till lägre priser och därmed försämrade förutsättningar för Brighter. Detta skulle kunna
påverka Brighters verksamhet, resultat och finansiella ställning negativt.

Valutarisker relaterade till transaktions- och omräkningsexponering.
Valutarisk föreligger genom att valutakursförändringar påverkar Bolagets resultat och eget
kapital. Valutaexponering förekommer i samband med betalningsflöden i annan valuta än
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Bolagets funktionella valuta, det vill säga svenska SEK (transaktionsexponering). Koncernens
valutaexponering avser för närvarande primärt inköp från leverantörer i EUR och USD. Negativa kursfluktuationer i EUR och USD skulle därför kunna få effekt på Bolagets intjäningsförmåga, resultat och finansiella ställning.

Kreditrisk.
När Brighter säljer sina produkter till sina kunder finns det en risk för utebliven betalning.
Sådana kreditrisker kan komma att leda till negativ inverkan på Bolagets verksamhet, resultat och finansiella ställning. Brighter avser täcka upp sådana risker så långt det är möjligt
genom bankgarantier eller försäkringslösningar.

Likviditetsrisk.
Likviditetsrisk avser risken för att Brighter på grund av brist på likvida medel inte kan fullgöra
sina ekonomiska åtaganden eller får minskad möjlighet att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt. Brighter likviditet påverkas bland annat av betalningsvillkor i krediter till kunder
och krediter från leverantörer. Den påverkas också av möjlighet till extern finansiering via
nyemission eller lån, liksom möjlighet att finansiera kundavtal och kundorder. Det kan inte
uteslutas att Bolaget som en följd av idag okända händelser kan komma att få brist på likvida medel, vilket i sin tur skulle kunna komma att inverka negativt på Bolagets verksamhet,
resultat och finansiella ställning.

Risker förenade med framtida kapitalbehov.
Även om avtalet med L1 Capital om 100 mkr stärker Brighters finansiella ställning, så kan det
inte uteslutas att det i framtiden kommer att uppstå behov av ytterligare finansiering av Bolaget. Tillgången till ytterligare finansiering påverkas av ett flertal faktorer såsom marknadsvillkor, den generella tillgången på krediter samt Brighters kreditvärdighet och kreditkapacitet. Även störningar och osäkerhet på kredit- och kapitalmarknaderna kan begränsa tillgången till ytterligare kapital. Det finns också en risk att Bolaget framgent inte kommer att
ha tillräckliga intäkter eller positivt kassaflöde för att upprätthålla verksamheten. Om Bolaget inte får tillgång till finansiering på för Brighter acceptabla villkor kan det få en väsentligt
negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat.

Skatterisk.
Brighter AB och Brighter One AB har ackumulerade skattemässiga förluster (underskott) från
tidigare beskattningsår. Koncernens möjlighet att använda sådana underskott kan begränsas, helt eller delvis, vid ägarförändringar som innebär att det bestämmande inflytandet
över Brighter förändras. Det finns en risk att Skatteverket omprövar föregående års deklarationer med följden att skattemässiga underskotten reduceras. En sådan omprövning kan
meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. Möjligheterna att använda underskotten kan även påverkas av ändrad lagstiftning eller rättspraxis.
Koncernen har inte redovisat någon uppskjuten skattefordran med anledning av underskotten. Det bör dock noteras att Koncernen kan hamna i en skattebetalande position tidigare än
beräknat om möjligheten till nyttjande av ackumulerade avdrag begränsas.
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Not 4 Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål.
Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet
och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under
rådande förhållanden.
Koncernen gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara
det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som innebär en betydande risk
för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under nästkommande räkenskapsår behandlas i huvuddrag nedan.

Balanserade kostnader för utvecklingsarbeten.
Värdet av balanserade kostnader för utvecklingsarbeten utvärderas löpande utifrån framtida nytta. Den framtida nyttan bedöms utifrån kända marknadsförutsättningar rörande bl.
a. utvecklingen av diabetes i världen ha potential att vara omfattande. Actiste står inför en
kommersialiseringsfas och utvecklingskostnaderna kommer i samband med detta att börja
skrivas av löpande utifrån estimerad nyttjandeperiod. Avskrivningsperioden påbörjas när
Actiste är färdigställd. Ingen avskrivning har skett under 2016 eller 2017.

Skattefordringar.
Historiska förluster av näringsverksamhet har behandlats enligt försiktighetsprincipen. Koncernen har 79,2 mkr i ackumulerade underskott per 31 dec 2017. Dessa har inte bokats som
fordran i balansräkningen eftersom det är oklart när i tiden som koncernen kommer att
kunna utnyttja fordran som avdrag mot skatt på vinst. Koncernen har 17,4 mkr i outnyttjade
vinstavdrag att kvitta mot skatt på framtida vinster.

Not 5 Övriga rörelsekostnader och övriga rörelseintäkter.
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER SEK

2017

2016

Valutakursförlust

-32

-239

TOTAL

-32

-239

ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER SEK

2017

2016

Erhållna skadestånd

1 282

0

120

0

Försäkringsersättning
Tjänster utförda till Camanio
Nettoomsättning fakturerad till kund
Valutakursvinst
Andra övriga rörelseintäkter
TOTAL
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1 377

0

0

3 303

292

163

0

187

3 071

3 653

Not 6 Operationell leasing.
KSEK

< 1 år

1-3 år

Kostnader för operationell leasing lokal

412

137

Kostnader för operationell leasing bilar

168

406

TOTAL

580

543

Brighter har två leasingbilar och en kontorslokal som hanteras som operationell leasing. Kontraktet på lokalen är uppsagt och bolaget kommer sannolikt att flytta till nya lokaler under
2018. Under 2017 tecknades nya avtal för två leasingbilar. Dessa kontrakt löper i tre år och
kommer avslutas i juli 2020.

Not 7 Ersättning till Anställda, medarbetare, styrelse och närståendetransaktioner.
LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA MSEK

2017

2016

Löner och andra ersättningar

6 045 183

5 099 414

Sociala avgifter

1 878 274

1 552 174

775 717

554 536

8 699 174

7 206 124

2017

2016

5

3

5

5

10

8

Pensionskostnader - avgiftsbestämda planer
TOTAL

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA MSEK

Kvinnor
Män
Medelantalet anställda

KÖNSFÖRDELNING I KONCERNEN FÖR STYRELSELEDAMÖTER OCH ÖVRIGA BEFATTNINGSHAVARE
(antal på balansdagen)
2017
2016
Totalt

Varav män

Totalt

Varav män

Styrelseledamöter

6

3

5

2

Övriga ledande befattningshavare*

4

1

3

1

Verkställande direktör

1

1

1

1

11
5
9
4
*Övriga ledande befattningshavare avser COO, CFO, HDP, samt QA-RA Manager. Uppsägningsperiod är 3 månader för ledande befattningshavare som är anställd. Inga avgångsvederlag utgår utöver uppsägningstiden.
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LÖNER, ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR, STYRELSE OCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE
Grundlön,
Fakturestyrelserade
PensionsKonsult2016 SEK
arvode
arvoden
kostnad
arvoden
Totalt
Styrelseordförande, Gert Westergren
Styrelseledamot, Lars Flening
Vice ordförande, Sara Murby Forste
Styrelseledamot, Afsaneh Ghatan Bauer
Styrelseledamot, Jan Stålemark
Styrelsedamot, Petra Kaur Ljungman

133 200

0

10 368

230 400

373 968

88 800

0

0

0

88 800

133 200

0

0

0

133 200

88 800

0

0

0

88 800

0

116 700

0

0

116 700

88 800

0

0

0

88 800

VD, Truls Sjöstedt

1 000 000

0

171 779

0

1 171 779

Övriga ledande befattningshavare (3)

1 527 092

1 680 000

251 279

0

3 458 371

TOTALT

3 059 892

1 796 700

433 426

230 400

5 520 418

2017 SEK

Grundlön,
styrelsearvode

Fakturerade
arvoden

Pensionskostnad

Konsultarvoden

Totalt

133 200

0

864

0

134 064

88 800

120 000

0

0

208 800

133 200

0

0

0

133 200

Styrelseordförande, Gert Westergren
Styrelseledamot, Lars Flening
Vice ordförande, Sara Murby Forste
Styrelseledamot, Afsaneh Ghatan Bauer

88 800

84 350

0

0

173 150

Styrelsedamot, Petra Kaur Ljungman

88 800

194 388

0

180 000

463 188

Styrelseledamot, Jan Stålemark

51 800

48 625

0

0

100 425

VD, Truls Sjöstedt

1 157 832

0

242 727

0

1 400 559

Övriga ledande befattningshavare (4)

1 289 071

1 650 000

279 828

0

3 218 899

TOTALT

3 031 503

2 097 363

523 419

180 000

5 832 285

Fakturerade arvoden och konsultarvoden 2017 avser tjänster för kommunikation och marknadsföring, juridiska tjänster samt regulatoriska tjänster, samt tjänster för produktutveckling.

Not 8 Ersättning till revisorn.
PWC

KSEK

2017

2016

168 403

185 642

81 150

0

0

0

Övriga tjänster

126 100

7 200

TOTALT

375 653

192 842

Revisionsuppdraget
Övriga lagstadgade uppdrag
Skatterådgivning
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Not 9 Finansiella intäkter och kostnader.
KSEK
Ränteintäkter
Summa finansiella intäkter

2017

2016

40

15

40

15

-125

-253

Kapitalanskaffningskostnader

-1249

0

Räntekostnader konvertibel

-1563

0

Summa finansiella kostnader

-2 937

-253

Finansiella poster-netto

-2 897

-238

Räntekostnader

Not 10 Resultat per aktie.
KSEK

2017

2016

-22 842

-14 730

Antal aktier vid periodens slut före utspädning

64 964 545

52 010 170

Antal aktier vid periodens slut efter utspädning

80 188 503

57 510 170

Vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning

Periodens resultat hänförligt till 100 % till moderföretagets aktieägare

56 720 397

45 857 598

Resultat per aktie i vägt genomsnitt före utspädning

-0,40

-0,32

Resultat per aktie (SEK) vägt genomsnitt efter utspädning

-0,40

-0,32

Not 11 Immateriella anläggningstillgångar.
Varumärken

Patent

Utvecklingskostnader

Total

Ingående anskaffningsvärde 2016

240

2 628

38 821

41 689

Anskaffningar

109

592

21 807

22 508

Utrangeringar

0

0

-16 954

-16 954

349

3 220

43 674

47 243

-37

-617

-2 562

-3 217

KSEK

Utgående anskaffningsvärden 2016
Ingående avskrivningar 2016
Utrangeringar

0

0

2 562

2 562

Avskrivningar

-28

0

0

-28

Utgående avskrivningar 2016

-66

-617

0

-683

Utgående bokfört värde 2016

283

2 603

43 674

46 560

Ingående anskaffningsvärde 2017

349

3 220

43 674

47 243

Anskaffningar

0

616

29 653

30 269

349

3 836

73 327

77 512

Ingående avskrivningar 2017

-66

-617

0

-683

Avskrivningar

-35

0

0

-35

Utgående avskrivningar 2017

-101

-617

0

-718

Utgående bokfört värde 2017

248

3 219

73 327

76 794

Utgående anskaffningsvärden 2017
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Ledningen har bedömt att abonnemangstillväxt, bruttomarginal och diskonteringsräntan är
de viktigaste antagandena i nedskrivningsprövningen. Beräkningen baseras på budget 2018
och strategisk plan 2019-2022. Återvinningsbart belopp har fastställts baserat på beräkningar av nyttjandevärden. Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöde.
Diskonteringsräntan uppgår före skatt till 12 procent. Nedan följer en sammanställning av
antaganden som använts för beräkningar av nyttjandevärdet.
Diskonteringsräntan om 12%.
Tillväxt av abonnemang till nivåer om 1%-15% marknadsandel på selekterade marknader
över 5 år.
Bruttomarginal om i snitt 40% på selekterade marknader över 5 år.
En genomförd prövning av nedskrivningsbehov av balanserade utvecklingsutgifter påvisar
att inget nedskrivningsbehov föreligger. Känslighetsanalyser av beräkningen av nyttjandevärdet i samband med nedskrivningsbedömningen har genomförts där abonnemangstillväxten sänkts med 50% i prognosperioden, bruttomarginalen sänkts med 30%, diskonteringsräntan höjts till 17%. Känslighetsanalyserna visade att ingen av justeringarna enskilt genererar ett nedskrivningsbehov.

Not 12 Materiella anläggningstillgångar.
Pågående nyanläggningar

Kontorsinventarier

Total

Ingående anskaffningsvärde 2016

0

850

850

Anskaffningar

0

0

00

Ackumulerade anskaffningsvärden 2016

0

850

850

Ingående avskrivningar 2016

0

-365

-365

Avskrivningar

0

-163

-163

Utgående avskrivningar 2016

0

-528

-528

Utgående bokfört värde 2016

0

322

322

KSEK

Ingående anskaffningsvärde 2017

0

850

850

Anskaffningar

4 527

57

4 584

Ackumulerade anskaffningsvärden 2017

4 527

907

5 434

Ingående avskrivningar 2017

0

-528

-528

Avskrivningar

0

-167

-167

Utgående avskrivningar 2017

0

-695

-695

Utgående bokfört värde 2017

4 527

211

4 738
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Not 13 Kundfordringar.
KSEK
Kundfordringar intressebolag
Reservering för osäkra fordringar
TOTAL

31 dec 2017

31 dec 2016

757

308

0

0

757

308

Per den 31 december 2017 var kundfordringarna uppgående till 37 275 kr (0 kr) förfallna,
men utan att något nedskrivningsbehov ansågs föreligga. Inga reserveringar fanns för kundförluster 2017 eller 2016.
Åldersanalysen av dessa kundfordringar framgår nedan.
Koncernen

31 dec 2017

31 dec 2016

>60 dagar

37

0

TOTAL

37

0

31 dec 2017

31 dec 2016

10 129

2 487

Not 14 Övriga kortfristiga fordringar.
KSEK
Fordringar Sanmina pågående arbeten
Momsfordran och övrig skattefordran

2 353

620

Andra kortfristiga fordringar

2 523

545

15 005

3 652

Låne -fordringar och
kundfordringar

TOTAL

TOTAL

Not 15 Finansiella instrument per kategori.
2016 FINANSIELLA TILLGÅNGAR KSEK
Kundfordringar

308

308

Likvida medel

1 733

1 733

TOTAL

2 041

2 041

Låne -fordringar och
kundfordringar

TOTAL

2017 FINANSIELLA TILLGÅNGAR KSEK
Kundfordringar

757

757

Likvida medel

10 017

10 017

TOTAL

10 774

10 774

Finansiella skulder värderade
till upplupet anskaffningsvärde

TOTAL

Leverantörsskulder

5 725

5 725

TOTAL

5 725

5 725

2016 FINANSIELLA SKULDER KSEK

2017 FINANSIELLA SKULDER KSEK
Leverantörsskulder
Konvertibla skuldebrev
TOTAL
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Finansiella skulder värderade
till upplupet anskaffningsvärde

TOTAL

10 824

10 824

8 437

8 437

19 261

19 261

Not 16 Likvida medel.
Likvida medel består av kapital på bankkonto i svenska kronor.

Not 17 Finansiell riskhantering.
2016 AVTALSENLIG LÖPTID FÖR
FINANSIELLA SKULDER KSEK
Leverantörsskulder

Mindre än 6
månader

Mer än 6 månader

Summa avtalsenliga
kassaflöden

Redovisat
värde

5 725

0

5 725

5 725

5 725

5 725

TOTAL

Mindre än 6
månader

Mer än 6 månader

Summa avtalsenliga
kassaflöden

Redovisat
värde

Leverantörsskulder

10 824

0

10 824

10 824

Upplåning

10 000

0

10 000

8 437

TOTAL

20 824

0

20 824

19 261

2017 AVTALSENLIG LÖPTID FÖR
FINANSIELLA SKULDER KSEK
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Not 18 Aktiekapitalets utveckling.
Förändring

Förändrat
belopp

Summa efter
ändring

Registreringsdatum

Antal utestående aktier

Utbyte konv

9 857,61

3 248 227,26

2017-12-28

64 964 545

Utbyte konv

10 952,90

3 238 369,65

2017-12-18

64 767 393

Utbyte konv

10 952,90

3 227 416,75

2017-12-13

64 548 335

Utbyte konv

10 235,40

3 216 463,85

2017-11-24

64 329 277

Utbyte konv

11 506,30

3 206 228,45

2017-11-17

64 124 569

Utbyte konv

1 569,00

3 194 722,15

2017-11-17

63 894 443

Teckn option

66 609,90

3 193 153,15

2017-11-13

63 863 063

Utbyte konv

6 038,60

3 126 543,25

2017-10-12

62 530 865

Utbyte konv

83 815,00

3 120 504,65

2017-10-02

62 410 093

Utbyte konv

2 890,15

3 036 689,65

2017-10-02

60 733 793

Utbyte konv

8 064,50

3 033 799,50

2017-09-12

60 675 990

Utbyte konv

46 082,90

3 025 735,00

2017-09-11

60 514 700

Utbyte konv

46 082,90

2 979 652,10

2017-09-01

59 593 042

Utbyte konv

43 209,80

2 933 569,20

2017-08-23

58 671 384

Utbyte konv

24 691,35

2 890 359,40

2017-08-15

57 807 188

Utbyte konv

18 518,50

2 865 668,05

2017-08-15

57 313 361

Nyemission

80 000,00

2 847 149,55

2017-08-09

56 942 991

Utbyte konv

24 691,35

2 767 149,55

2017-08-03

55 342 991

Utbyte konv

11 520,70

2 742 458,20

2017-07-25

54 849 164

Utbyte konv

23 041,45

2 730 937,50

2017-07-19

54 618 750

Teckn option

11 135,85

2 707 896,05

2017-07-14

54 157 921

Utbyte konv

21459,20

2 696 760,20

2017-07-10

53 935 204

Utbyte konv

21 459,20

2 675 301,00

2017-06-16

53 506 020

Utbyte konv

33 333,30

2 653 841,80

2017-05-18

53 076 836

Utbyte konv

20 000,00

2 620 508,50

2017-05-12

52 410 170

Ingående balans 2017

2 600 508,50
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52 010 170

Not 19 Aktien och ägarförhållande.
Aktiekapitalet i Brighter AB består av 64 964 545 aktier. Samtliga aktier är av samma aktieslag, berättigar till en röst per aktie och har rätt till samma andel i bolagets tillgångar och
vinst. Kvotvärdet för aktien är 0,05 kr kr per aktie. Samtliga aktier är fullt betalda och inga
aktier är reserverade för överlåtelse. Inga aktier innehas av bolaget självt eller dess dotterföretag. Bolaget har 5 796 registrerade aktieägare (inklusive förvaltare).
Namn

Antal aktier

Röstandel

1

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

7 791 034

12,0%

2

Truls Sjöstedt

6 117 117

9,4%

3

Ålandsbanken AB, W8IMY

3 683 818

5,7%

4

Ålandsbanken i ägares ställe

1 904 437

2,9%

5

Jonas Metzger

1 083 519

1,7%

6

Minh Nguyen

1 010 725

1,6%

7

Robert Mellin

898 835

1,4%

8

Nordnet Pensionsförsäkrings AB

793 433

1,2%

9

Henrik Norström

675 114

1,0%

10

Swedbank försäkring

616 427

0,9%

24 574 459

37,8%

Övriga ägare:

40 390 086

62,2%

Totalt antal utestående aktier 2017-12-31:

64 964 545

Brighter har givit ut optioner som en del i finansieringen från L1 Capital, samt som incitament för nyckelpersoner. Den 31 dec 2017 fanns 19 987 435 st teckningsoptioner utgivna
och tecknade som ej nyttjats för teckning av aktie. En option ger rätt att teckna en ny aktie
till en specifik teckningskurs vid en specifik teckningstidpunkt.
Teckningsoptioner
Teckningsoptioner av serie TO3

Teckningskurs

Teckningsperiod

Antal utestående
tecknade

4,00 kr

25 apr 2017 - 24 apr 2020

5 312 501

Teckningsoptioner av serie TO4

6,01 kr

8 sep 2017 - 8 sep 2020

7 571 457

Teckningsoptioner Serie I 2014/2017

23,60 kr

31 maj 2018 - 30 sept 2018

62 000

Teckningsoptioner Serie II 2014/2017

23,60 kr

31 maj 2018 - 30 sept 2018

779 477

Teckningsoptioner Serie I 2015/2018

12,10 kr

31 maj 2018 - 30 sept 2018

290 000

Teckningsoptioner Serie II 2015/2018

12,10 kr

31 maj 2018 - 30 sept 2018

1 530 000

Teckningsoptioner Serie I 2016/2019

8,22 kr

31 maj 2019 - 30 sept 2019

340 000

Teckningsoptioner Serie II 2016/2019

8,22 kr

31 maj 2019 - 30 sept 2019

2 000 000

Teckningsoptioner Serie I 2017/2020

22,62 kr

31 maj 2020 - 30 sept 2020

496 000

Teckningsoptioner Serie II 2017/2020

22,62 kr

31 maj 2020 - 30 sept 2020

1 606 000

Totalt antal utestående optioner 2017-12-31:

19 987 435

Sid 58 (70)

Innehavare av teckningsoptioner

TO3

TO4

2014/2017
serie I&II

2015/2018
serie I&II

2016/2019
serie I&II

2017/2020
serie I&II

Antal utestående
tecknade

VD

0

411 481

396 644

520 000

320 000

300 000

1 948 125

Henrik Norström

Ledning

0

45 697

355 533

630 000

800 000

450 000

2 281 230

Åsa Hallin
Dahlberg

Ledning

0

0

0

230 000

405 930

100 000

735 930

Petra Kaur
Ljungman

Ledning

1 051

2 316

12 500

0

0

174 000

189 867

Ann Zetterberg
Littorin

Ledning

0

1 000

0

0

0

400 000

401 000

Nadezda
Ershova

Ledning

841

805

18 000

0

0

0

19 646

Gert Westergren

Styrelse

0

6 389

37 000

110 000

100 000

124 000

377 389

Sara Murby
Forste

Styrelse

0

1 862

12 500

70 000

100 000

124 000

308 362

Lars Flening

Styrelse

0

8 585

0

0

0

0

8 585

Afsaneh Ghatan
Bauer

Styrelse

0

0

0

70 000

70 000

0

140 000

Jan Stålemark

Styrelse

0

0

0

70 000

70 000

124 000

264 000

5 310 609

7 093 322

9 300

120 000

166 000

306 000

13 519231

5 312 501

7 571457

841 477

1 820 000

2 340 000

2 102 000

19 987435

Truls Sjöstedt

Övriga

Not 20 Specifikation andelar i intressebolag.
Camanio Care AB, org nr 556761-0307, med säte i Stockholm

KSEK

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar
ägda av
Brighter

2016

0,4695

0,4695

4 843 110

10 315 592

0

2017

0,2651

0,2651

4 126 236

15 565 451

-4 449

Totalt antal
andelar

Resultatandel

Kursen för en aktie i Camanio var 2,53 kronor per 29 december 2017. Det ger ett marknadsvärde på Brighters aktier i Camanio Care om 10 439 377 kronor. Camanio Care är ett intressebolag värderat enlig kapitalandelsmetoden. Bolaget är registrerat i Sverige och är
verksamt i Sverige.
KSEK

31 dec 2017

31 dec 2016

26,51%

46,95%

10 439

15 114

2 965

15 114

Camanio Care
Ägarandel
Noterat pris/Verkligt värde
Redovisat värde
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Balansräkning i sammandrag - Camanio Care koncern KSEK

31 dec 2017

31 dec 2016

Anläggningstillgångar

16 459

17 519

Omsättningstillgångar

9 514

12 048

25 973

29 567

15 769

22 398

Summa Tillgångar
Eget kapital

697

883

Långfristiga skulder

1 274

2 445

Kortfristiga skulder

8 233

3 841

25 973

29 567

Uppskjuten skatteskuld

Summa Eget kapital och skulder

Totalresultat i sammandrag - Camanio Care koncern KSEK

31 dec 2017

31 dec 2016

Intäkter

7 279

3 153

Avskrivningar

-2 606

-1 046

Ränteintäkter

0

12

Räntekostnader

-133

-128

Uppskjuten skatt

151

46

-16 784

-4 131

31 dec 2017

31 dec 2016

Skulder avseende konvertibla skuldebrev*

8 437

0

Summa upplåning

8 437

0

Resultat för perioden

Not 21 Upplåning och nettoskulder.
KSEK
Kortfristig

Likvida medel

10 017

1 733

Nettoskuld räntebärande skulder

-1 580

-1 733

Eget kapital

87 389

52 543

-1,8%

-3,3%

Skuldsättningsgrad
*Nominella beloppet avseende konvertibla skuldebrevet var 10 mkr per 31 december 2017.

Konvertibla skuldebrev.
Brighter tecknade 25 april 2017, avtal om en investering om upp till 100 MKR. Kapitaltillskottet används till produktionen och lanseringen av Actiste. Transaktionen sker genom utgivning
av konvertibler med tillhörande teckningsoptioner i upp till åtta steg, så kallade trancher,
över på 36 månader. Trancherna tecknas av en fond som förvaltas av L1 Capital Pty, Ltd.
,som är en fondförvaltare baserad i Melbourne, Australien. I samband med emission av konvertibler så ger Brighter också ut kostnadsfria teckningsoptioner till befintliga aktieägare, för
att skydda dessa mot utspädning. Aktieägarnas teckningsoptioner är av samma typ som
investerarens.
Villkoren för konvertiblerna och teckningsoptionerna finns på Brighters hemsida där också
status kring nuläget rörande konvertibler och teckningsoptioner inom ramen för L1 Capital
avtalet uppdateras.
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Kvarvarande nyttjandeperioder för optionsrätterna avseende Teckningsoptionsprogram TO3
är följade:
11 april 2018 till och med 25 april 2018;
11 oktober 2018 till och med 25 oktober 2018;
11 april 2019 till och med 25 april 2019;
11 oktober 2019 till och med 25 oktober 2019;
10 april 2020 till och med 24 april 2020.
Kvarvarande nyttjandeperioder för Optionsrätter avseende Teckningsoptionsprogram TO4
är följande:
25 augusti 2018 till och med 8 september 2018;
22 februari 2019 till och med 8 mars 2019;
25 augusti 2019 till och med 8 september 2019;
22 februari 2020 till och med 8 mars 2020;
25 augusti 2020 till och med 8 september 2020.
Konvertiblerna:
Huvudbeloppet per konvertibel är 100 000 SEK. Konvertiblerna är räntefria. Löptiden är 18
månader
Konverteringspriset är rabatterat med 6 % i förhållande till referenspriset. Referenspriset är
det lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de senaste 15 handelsdagarna.
Brighter har rätt att välja mellan att återbetala med kontanter eller konvertera till aktier. Per
den 31 decemebr 2017 var 60 mkr nyttjade av de 100 mkr.
Teckningsoptionerna:
Löptiden är tre (3) år. Lösenpriset är tranchens referenspris plus 30 %. TO3or har ett lösenpris om 4 kr per aktie och TO4or har ett lösenpris om 6,01 kr per aktie.
Tranchernas struktur:
Utfärdande av trancher görs utifrån Brighters bedömning. Tranchens referenspris är det
lägsta dagliga volymviktade genomsnittspriset (VWAP) under de 15 senaste handelsdagarna. Antal konvertibler per tranch är tranchens summa dividerat med 100 000. Antal optioner
per tranche till investeraren är tranchens summa dividerat med (lösenpriset multiplicerat
med två). Så nära som möjligt till 130 % av teckningsoptionerna ges vid varje tranch ut till
Brighters aktieägare som en skyddsmekanism mot utspädning.
Konvertiblerna diskonteras vid bokföring. Diskonteringen baseras på en bedömning av vilken
ränta man skulle få på ett motsvarande lån utan säkerhet på dagens marknad. Detta har
bedömts vara 12%.
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Not 22 Ej kassaflödepåverkande poster.
KSEK
Avskrivningar på immateriella tillgångar
Avskrivningar på materiella tillgångar

2017

2016

-35

-28

-167

-163

0

-1 005

-202

-1 197

Omvärdering av dotterbolag till intressebolag
TOTAL

Not 23 Förändring av skulder i finansieringsverksamheten.
KSEK

2017

2016

0

0

59 850

0

Ingående finansiella skulder
Kassaflöden avseende upptagna lån

Ej kassaflödespåverkande förändringar
Värde av konvertibelrätt avseende konvertibla skuldebrev
Konvertering av skuldebrev
TOTAL

-9 379

0

-42 034

0

8 437

0

Not 24 Finansiella nyckeltal.
Definitioner av nyckeltal
Nettoomsättning
Försäljning till extern kund
Rörelseresultat i KSEK

Resultat före finansiella poster

Periodens resultat

Resultat efter fiansiella poster

Eget kapital per aktie

Eget kapital genom antalet utestående aktier före utspädning

Rörelsemarginal %

Summa Intäkter genom rörelseresultat

Soliditet i %

Eget kapital genom balansomslutningen

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital

Nettoskuld

Räntebärande skulder minskat med räntebärande tillgångar och
likvida medel

Not 25 Transaktioner med närstående.
Närståendetransaktioner i form av ersättning utöver styrelsearvode har under 2017 skett
rörande följande styrelseledamöter. Petra Kaur Ljungman uppbar arvode om SEK 374 388
för marknadsföringstjänster utförda före påbörjad anställning. Afsaneh Ghatan Bauer uppbar arvode om SEK 84 350 för juridiska tjänster. Lars Flening uppbar arvode om SEK 120 000
för konsultjänster. Alla belopp är exklusive moms. Alla transaktioner har skett till marknadsmässiga villkor. För ytterligare information se not 8.
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Not 26 Väsentliga händelser efter periodens slut.
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ökning av antalet aktier i Brighter AB har skett. Totalt har antalet aktier och röster ökat
från 64 964 545 till 66 309 253.
European Patent Office har beviljat Brighters patentansökan nr. 14864054.3, avseende
metod och anordning för att logga injektioner av läkemedel som görs av en
medicinteknisk anordning med injektionsenhet.
Första inlösenperiod för TO4 or skedde 22 februari – 8 mars.
Brighter deltog i den svenska delegationen på cirka 160 företag som i år har en egen
paviljong vid Mobile World Congress (MWC) i Barcelona.
Brighter kallade på en femte tranche från L1 Capital om totalt 10 MKR och gav ut
ytterligare gratis teckningsoptioner till befintliga aktieägare.
Brighter stärkte ledningsgruppen och anställde Petra Kaur som marknads- och
kommunikationschef.
Brighter informerar om förseningar i CE märkningen som en följd av finjustering av
verktyg.
Brighter och FRISQ inleder samarbete för att stärka den digitala infrastrukturen i vården.
Brighters lösning Actiste® har nominerats till Design-S Swedish Design Awards 2018 i
kategorin Industri- och Produktdesign B2B.
Brighter tillförs 672 TSEK genom nyttjande av teckningsoptioner i första teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO4.
Brighters diabeteslösning Actiste vinner Red Dot Award för god design och kvalitet.

Not 27 Moderbolagets andelar i koncernföretag.
Moderbolaget Brighter AB äger hundra procent av aktier och röstetal i dotterbolaget Brighter
One AB med org. nr 556971-7274, säte i Stockholm och adress c/o Brighter AB, Norgegatan
2, 164 32 Kista. Bolaget har som enda uppgift att inneha optioner för distribution inom ramen för beslutade incitamentsprogram eller i samband med extern finansering från L1 Capital. Aktierna är bokförda till ett värde om 50 000 kr. Utgivet finns 50 000 aktier med ett kvotvärde om 1 krona per aktie.

Not 28 Moderbolagets försäljning till och inköp från koncernbolag.
KSEK

Försäljning till koncernbolag
Inköp från koncernbolag
TOTAL
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2017

2016

170

1 063

0

0

170

1 063

Intygande.
Stockholm den 17 april 2018.
Brighter AB (publ).
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen har upprättats i
enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och ger
en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat. Årsredovisningen har upprättats i
enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets ställning
och resultat.
Förvaltningsberättelsen för koncernen och moderbolaget ger en rättvisande översikt över
utvecklingen av koncernen och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt samt
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som
ingår i koncernen står inför.
Truls Sjöstedt
Verkställande direktör

Gert Westergren
Styrelseordförande

Afsaneh Ghatan Bauer
Styrelseledamot

Sara Murby Forste
Styrelseledamot, Vice ordförande

Lars Flening
Styrelseledamot

Jan Stålemark
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avlämnats den 20 april 2018.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Brighter AB (publ), org.nr 556736-8591

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Brighter AB (publ) för år 2017. Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 18-64 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess
finansiella resultat och koncernens kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Koncernredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av koncernens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och koncernens kassaflöde för
året enligt International Financial Reporting Standards (IFRS), såsom de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernens rapporter över totalresultatet och finansiell ställning.

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.

Upplysning av särskild betydelse
Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamhet på förvaltningsberättelsen, av denna
framgår att bolaget är i behov av ytterligare kapital för att kunna finansiera såväl bolagets långsiktiga som kortsiktiga likviditetsbehov. Bolagets likviditetsbehov beror på hur framgångsrikt man kommer att kunna kommersialisera produkten Actiste i kombination med huruvida finansiering av den löpande verksamheten kan ske med externa medel. För att säkerställa bolagets fortsatta drift är det av stor betydelse att finansieringen av verksamheten
kommer kunna genomföras enligt de alternativ som styrelsen och ledningen håller för sannolika.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns
på sidorna 1-17 och 68-70. Den andra informationen består av en beskrivning av bolagsstyrningen och information om verksamheten men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna. Det är
styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra
information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är 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 väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
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Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och, vad gäller koncernredovisningen,
enligt IFRS, så som de antagits av EU, och årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 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 verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att
likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på
Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

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 Brighter AB (publ) för år 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, medelsförvaltningen 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.

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:
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•

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

•

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.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 20 april 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Magnus Lagerberg
Auktoriserad revisor
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Bolagsstyrning.
Lagstiftning och bolagsordning.
Brighter är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen (2005:551) och årsredovisningslagen (1995:1554). Bolaget är listat på Nasdaq
First North Stockholm (”First North”) och tillämpar därigenom First Norths regelverk. Förutom
lagstiftning och First Norths regelverk är det bolagets bolagsordning samt dess interna riktlinjer för bolagsstyrning som utgör grunderna. Bolagsordningen, som återfinns på bolagets
hemsida, anger bland annat styrelsens säte, verksamhetens inriktning, gränserna för aktiekapital och antal aktier samt förutsättningarna för att få delta vid bolagsstämma. Den senast antagna och registrerade bolagsordningen antogs vid extra bolagsstämma den 9 juni
2017.

Svensk kod för bolagsstyrning.
Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) anger en högre norm för god bolagsstyrning än
aktiebolagslagens minimikrav och ska tillämpas av bolag vars aktier är upptagna till handel
på en reglerad marknad i Sverige. För närvarande är Koden inte bindande för bolag vars
aktier är listade på First North. Koden utgör en viktig vägledning för bolagets interna riktlinjer
för bolagsstyrning.

Bolagsstämma.
Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämman som, i enlighet med aktiebolagslagen, är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämman kan fatta besluta i varje
fråga i bolaget som inte utgör ett annat bolagsorgans exklusiva kompetens. Bolagsstämman
har således en överordnad roll i förhållande till bolagets styrelse och verkställande direktör.
Kallelser, protokoll och kommunikéer från bolagsstämmor hålls tillgängliga på bolagets hemsida. Vid årsstämman, som enligt aktiebolagslagen ska hållas inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår, ska beslut fattas om fastställelse av resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernen, dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust,
om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorer. Vid bolagstämman fattar
aktieägarna även beslut i andra centrala frågor, såsom ändring av bolagets bolagsordning,
eventuell nyemission av aktier etc. Om styrelsen anser att det finns skäl att hålla bolagsstämma före nästa ordinarie bolagsstämma (årsstämma), eller om en revisor i bolaget eller
ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget skriftligen så begär, ska styrelsen kalla
till extra bolagsstämma. Kallelse till bolagsstämma ska, i enlighet med bolagets bolagsordning, ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls
tillgänglig på bolagets hemsida. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Svenska
Dagbladet. Kallelse till bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor
före stämman. Rätt att närvara och rösta vid bolagsstämma, antingen personligen eller genom ombud med fullmakt, tillkommer aktieägare som är införd i bolagets av Euroclear förda
aktiebok fem (5) vardagar före bolagsstämman (dvs. på avstämningsdagen) samt anmäler
sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Biträde till
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aktieägare i bolaget får följa med till bolagsstämman om aktieägare anmäler detta. Varje
aktieägare i bolaget som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning har rätt att få
ärendet behandlat vid bolagsstämman. För att kunna avgöra vem som har rätt att delta och
rösta vid bolagsstämma ska Euroclear, på bolagets begäran, förse bolaget med en lista över
alla innehavare av aktier per avstämningsdagen. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste instruera förvaltaren att tillfälligt registrera aktierna i aktieägarens namn
för att ha rätt att delta och rösta för sina aktier vid bolagsstämma (rösträttsregistrering).
Sådan registrering måste vara genomförd senast vid tillämplig avstämningsdag och upphör
att gälla efter avstämningsdagen. Aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på ett
konto i Euroclear-systemet kommer automatiskt att ingå i listan över aktieägare. Vid ordinarie bolagsstämma den 9 juni 2017 beslutades att anta en instruktion för valberedningen.
Valberedningens huvudsakliga ansvar och uppgifter är att föreslå kandidater till posten som
styrelseordförande och övriga medlemmar av styrelsen. Valberedningen föreslår också arvoden och övriga ersättningar till styrelseledamöterna liksom kommer med förslag till val av
och ersättning till revisorer. Enligt valberedningens instruktion skall valberedningen bestå
av minst två och högst tre ledamöter förutom styrelsens ordförande. Om någon utav dessa
aktieägare väljer att avstå från att utse ledamot går turen vidare till den till röstetalet femte
största aktieägaren osv. Valberedningen utser inom sig en ordförande. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande. Om ledamot lämnar valberedningen innan
dess arbete är slutfört, och valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna
ledamot, ska ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgångne ledamoten eller,
om denna aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som tillhör denna grupp. Om den aktieägare ledamot utsetts av väsentligen minskat
sitt innehav i bolaget, och valberedningen inte anser att det är olämpligt mot bakgrund av
eventuellt behov av kontinuitet inför nära förestående bolagsstämma, ska ledamoten lämna
valberedningen och valberedningen erbjuda den största aktieägaren som inte har utsett
ledamot i valberedningen att utse ny ledamot. Valberedningens mandatperiod sträcker sig
fram till nästa årsstämma har hållits eller vid behov intill dess att en ny valberedning utsetts.
Valberedningens medlemmar ska utföra sina plikter och uppgifter i enlighet med Koden.

Styrelse.
Efter bolagsstämman är styrelsen bolagets högsta beslutande organ. Styrelsen är även
bolagets högsta verkställandeorgan och bolagets ställföreträdare. Vidare svarar styrelsen
enligt aktiebolagslagen för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter, ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation samt se till att
bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets
ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsens ordförande
har ett särskilt ansvar att leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina
lagstadgade uppgifter. Enligt bolagsordningen ska bolagets styrelse bestå av lägst tre (3)
och högst tio (10) styrelseledamöter med högst två (2) suppleanter. Ledamot väljs årligen på
årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma har hållits. Någon begränsning för hur
länge en ledamot får sitta i styrelsen finns inte. Närmare information om ledamöterna återfinns ovan under avsnittet Styrelse och ledande befattningshavare. Bland styrelsens uppgifter ingår bland annat att fastställa bolagets övergripande mål och strategier, övervaka
större investeringar, säkerställa att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet samt bolagets efterlevnad av interna riktlinjer. Bland styrelsens uppgifter ingår även att säkerställa att bolagets
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informationsgivning till marknaden och investerare präglas av öppenhet samt är korrekt,
relevant och tillförlitlig samt att tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga bolagets verkställande direktör.
Styrelsen har, i enlighet med aktiebolagslagen, fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt
arbete, vilken utvärderas, uppdateras och fastställas årligen. Styrelsen sammanträder regelbundet efter ett i arbetsordningen fastställt program som innehåller vissa fasta beslutspunkter samt vissa beslutspunkter vid behov. Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott
återfinns i aktiebolagslagen. Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i
Koden. Bestämmelserna i aktiebolagslagen omfattar i detta avseende endast bolag vars
aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad, vilket inte innefattar First North, och
som konstaterats ovan i detta avsnitt är Koden inte bindande för bolaget. Styrelsen har dock
under året inrättat ett ersättningsutskott samt ett revisionsutskott. Dessa utskott arbetar i
förberedande syfte för att förenkla styrelsens arbete. Alla beslut tas dock i styrelsen.
Det åligger bolagets styrelse att säkerställa insyn i och kontroll av bolagets verksamhet genom rapporter och kontakter med bolagets revisor.

Verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare.
Bolagets verkställande direktör sköter, i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen,
den löpande förvaltningen i bolaget enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. Åtgärder,
som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av osedvanligt slag
eller stor betydelse, faller utanför den ”löpande förvaltningen” och ska därför som huvudregel beredas och föredras styrelsen för beslut. Den verkställande direktören ska också 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. Den verkställande direktören är underordnad styrelsen och styrelsen kan också själv avgöra ärenden
som ingår i den löpande förvaltningen. Den verkställande direktörens arbete och roll samt
arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och den verkställande direktören framgår
av en av styrelsen fastställd skriftlig instruktion (s.k. ”VD-instruktion”) och styrelsen utvärderar löpande den verkställande direktörens arbete.

Intern kontroll och revision.
Bolagets styrelse svarar enligt aktiebolagslagen för bolagets organisation och förvaltningen
av bolagets angelägenheter, ska fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska
situation och se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Den arbetsordning som upprättats av styrelsen innehåller instruktioner för intern ekonomisk
rapportering, och samtliga delårsrapporter, årsredovisningar och pressmeddelanden publiceras på bolagets hemsida i direkt anslutning till offentliggörandet. Bolaget är, i egenskap
av publikt bolag, skyldigt att ha minst en revisor för granskning av bolagets och koncernens
årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den verkställande direktörens förvaltning.
Granskningen ska vara så ingående och omfattande som god revisionssed kräver. Bolagets
revisorer väljs enligt aktiebolagslagen av bolagsstämman. En revisor i ett svenskt aktiebolag
har således sitt uppdrag från och rapporterar till bolagsstämman och får inte låta sig styras
i sitt arbete av styrelsen eller någon ledande befattningshavare i bolaget.
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