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Ekonomisk information 
Årsredovisning, delårsrapporter och övriga pressmed-
delanden finns på Netmores hemsida.

Rätt att deltaga 
Aktieägare i North net connect AB (publ), 556830-
1351, som önskar deltaga i bolagsstämman ska dels vara 
införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken 
den 26 april 2018, dels ha anmält sig enligt nedan. 

Anmälan 
Anmälan om deltagande ska ha kommit bolaget till-
handa senast den 26 april 2018, antingen per e-post: 
thomas.plate@netmore.se eller brevledes under adress: 
Netmore, Strandbergsgatan 61, 112 51 Stockholm 

Vid anmälan ska namn, person- eller organisations-
nummer, adress, telefonnummer samt eventuellt biträde 
angivas. Eventuella dokument såsom registreringsbevis 
eller fullmakter biläggs anmälan. 

Förvaltarregistrerade aktier 
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade 
måste tillfälligt inregistrera aktierna hos Eurocle-
ar Sweden AB i eget namn för att äga rätt att delta i 
årsstämman. Sådan registrering som normalt tar några 
dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear 
Sweden AB) senast den 26 april 2018. 

Finansiell kalender 2018 
Årsstämman kommer att äga rum på Villa Pauli, 
Strandvägen 19, Djursholm, torsdagen den 3 maj 2018, 
kl. 13:00. Kallelse till årsstämman finns tillgänglig på 
bolagets hemsida netmore.se.
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Förändring eget kapital moderbolaget 27 
 
Noter 28 
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Netmore i korthet
Netmore erbjuder operatörsneutrala lokala mobilnät till företag, indu-
strier, fastighetsägare och offentliga organisationer. De lokala mobil-
näten ger garanterad täckning i kundens lokaler, med bästa prestanda 
och är det mest miljövänliga mobilnätet med lägst energiförbrukning.

Behovet av bättre mobilkommunikation inomhus ökar hela tiden 
och drivs av flera faktorer. 

• Allt mer av vår mobila kommunikation sker inomhus och 
mängden data som konsumeras ökar också kraftigt vilket 
ställer allt högre krav på kapacitet.

• Nya hus som har byggts sedan 2013 följer den nya byggnor-
men som fokuserar på låg energiförbrukning med bland 
annat isolering och metallfilm i fönstren. Dessa hus stoppar 
effektivt radiosignaler från utsidan att komma in i fastighe-
ten och det blir dålig täckning inne i husen.

• Snart skall alla enheter, mobiltelefoner, laptop, TV, ljudsys-
tem, skrivare, mätare kopplas upp trådlöst var de än finns i 
huset, täckning krävs överallt.

• 5G-teknik kommer de närmaste åren att introduceras 
tillsammans med Internet of Things, IoT, och då skall alla 
typer av elektriska enheter anslutas till internet, mätare, kyl-
skåp, ugnar etc. För detta krävs bra inomhustäckning med 
lokala mobilnät.

• Hållbarhetsaspekten gör att det mest miljövänliga sättet att 
använda mobilkommunikation är att trafiken går via ett 
lokalt mobilnät som har upp till 90% lägre elförbrukning 
jämfört med om trafiken går via mobilnät utomhus.

De lokala mobilnät som Netmore erbjuder kopplas samman med 
publika fasta- och mobila nät, vilket ger kunderna en fungerande 
service var de än befinner sig med sina olika enheter. Konceptet 
med lokala mobilnät är relativt nytt och förväntas få en stark 
tillväxt de kommande åren. Sverige förväntas bli en av de mark-
nader som blir föregångare på området.
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Q1

• Nettoomsättningen uppgick till 3,3 Mkr

• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -2,4 Mkr

• Viktig affär för det nyförvärvade bolaget Tarifflex Telecom AB under kvartalet

• Framgångsrik slutleverans av ett flertal projekt under kvartalet

Q2

• Nettoomsättningen uppgick till 2,8 Mkr (0,8)

• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -5,2 Mkr (-2,3)

• Samarbetsavtal tecknat med LRF

• Publik nyemission genomförd under kvartalet vilket ledde till utökadfinansiering med drygt 20 Mkr och breddat ägande

• Lån om 11 MSEK från en av de största ägarna konverterat till B-aktier, vilket stärkt koncernens balansräkning

Q3

• Nettoomsättningen uppgick till 1,0 Mkr (0,6)

• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -4,6 Mkr (-2,3)

• Viktiga nyrekryteringar av Försäljningschef och fast anställd CFO

• Bolaget börsintroducerat på First North i mitten av juli

Q4

• Nettoomsättningen uppgick till 1,5 Mkr (1,8)

• Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -4,8 Mkr (-1,8)

• Lansering av mobilabonnemang för lokala mobilnät och med de första kommersiella kunderna

• Fokus på etablering av återförsäljarkanaler och strategiska samarbeten

2017 i korthet
Nettoomsättningen ökade under perioden med 174% till 8,6 Mkr (3,2*)                       
Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -17,0 Mkr (-6,4*). Resultatet 
efter skatt uppgick till -22,5 Mkr (10,6*). 

* Avser 8 månader, då koncernen bildades 20160430.
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I december 2017 gjordes ett förvärv av bolaget Netmore 
som är specialiserat på nätoptimering och att säkerstäl-
la bästa prestanda i trådlösa nät vilket passar bra för 
bolagets leveranser av lokala nät. Samtidigt fanns en 
plan att förändra vårt varumärke till ett kortare namn, 
mer anpassat till vår verksamhet. Detta genomförde vi 
i början av år 2018 då vi bytte varumärke till Netmore. 
Notera dock att juridisk enhet är fortfarande North net 
connect AB och ticker för handel på Nasdaq First North 
är nornet.

Under året har vi slutfört stora industriprojekt med 
Norrvatten och Käppalaförbundet med lyckat resultat 
och nöjda kunder som lett till fortsatta utökningsaffärer. 
Ett samarbetsavtal tecknades också med Lantbrukarnas 
Riksförbund, LRF, för lokala mobil- och WiFi-nät till 
lantbruk. Lantbruken behöver vara uppkopplade för att 
säkerställa mobiltäckning samt att kunna koppla upp 
olika system, larm, sensorer och kameror, för att ytterli-
gare effektivisera verksamheten. Pilotprojektet, Bjelkesta 
gård, levererades under september månad till LRF. LRF 
projektet fick också en hel del positiv mediauppmärk-
samhet i SR och press.

RISE / Vinnova’s forskningsprojekt om inomhustäck-
ning där Netmore deltagit och levererade de tekniska 
lösningarna till projektet har slutförts. Slutrapporten 
konstaterar att fastigheter och flerbostadshus behöver 
trådlösa inomhusnät för att kunna leverera bra mobil 
och WiFi täckning inne i husen. Även hållbarhetsfrågan 
belystes i projektet, de lokala näten har mycket lägre 
energiförbrukning jämfört med användande av mobil-
service utifrån och via de publika mobilnäten. De lokala 
näten kan minska elenergibehovet med mer än 90% vil-
ket definitivt måste beaktas när man bygger energisnåla 
hus. Projektet fick en hel del uppmärksamhet i media 
med inslag i både press och TV. 

Bolagets organisation har under hösten förstärkts med 
Thomas Plate, ny CFO, och Edward Rassmus, försälj-
ningschef samt ytterligare säljare. Arbetet med att nå en 
stadig försäljningstillväxt pågår för fullt med marknads-
föring och försäljningsarbete inom samtliga marknads-
segment och bolaget har under hösten ökat antal offer-
ter och kundbesök kraftigt. Vi ser att industrisegmentet 
fortsätter att vara vårt starkaste område följt av kontor & 
företag medan fastighetsbranschen och flerbostadshus 
visar mycket stort intresse, men tar betydligt längre tid 
till beslut. Bolaget fortsätter sin marknadsföring inom 
samtliga segment och vår bedömning är att det finns 
en stor potential inom fastighetsbranschen och flerbo-
stadshus, men att uthållighet är nödvändig.

Bolagets produkt & tjänsteerbjudanden har utökats med 
mobilabonnemang (SIM-kort) som har blivit färdig-
ställda under Q4 -17 och erbjuds nu till våra kunder 
tillsammans med lokala mobilnät. Detta är en viktig 
del i vårt produkterbjudande då det ger kunderna en 
unik produkt som fungerar både i det lokala nätet och 
när man befinner sig utanför i andra mobilnät. Den 
återkommande intäkten från dessa kunder är en viktig 
komponent i vår affärsplan.

Bolagets patenterade tarifflex teknologi, IT-integration, 
marknadsförs och säljs till våra industrikunder och det 
pågår även en del marknadsföringsarbete med utvalda 
kunder i Europa och Asien.

Jag vill här framföra ett varmt tack till bolagets med-
arbetare som gjort många fina insatser under året och 
visat prov på både kreativitet och energi som leder oss 
alla framåt i denna pionjärverksamhet. Jag ser med 
tillförsikt fram emot nya goda insatser som skall leda 
oss vidare i vårt arbete med att ta täten i ett nytt affärs-
segment.

Ett stort tack också till alla våra kunder, både större och 
mindre som visat förtroende för det lilla bolaget med 
den stora visionen och som kunnat glädjas åt att få ta 
del av våra bästa erbjudanden om bra mobil täckning. 
Under 2018 är siktet inställt på många fler kunder 
och många fler projekt, men också at få betydligt fler 
abonnenter i ”vårt” telenät och på vår APP nor.net för 
sömlös WiFi-telefoni.

VD har ordet
År 2017 har varit ett händelserikt år då 
bolaget tog viktiga steg framåt med 
förstärkning av kapital via två emissioner 
samt listning på Nasdaq First North i juli 
2017. Bolaget har sedan dess fokuserat på 
att öka försäljning och marknadsföring av 
de lokala mobilnäten.

Rikard Slunga
Verkställande direktör
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Netmore är en nischad mobiloperatör som erbjud-
er skräddarsydda kommunikationslösningar inom 
mobilteknik som inte täcks av de publika utomhuso-
peratörerna. I och med de ständigt ökande kraven på 
mobildata och täckning växer marknaden år för år. Vi 
är först ut i Sverige med att erbjuda privata mobilnät 
och de fantastiska möjligheter som det ger kunder med 
höga krav. Våra erbjudanden sträcker sig från ”vanliga” 
mobilabonnemang, där vi är precis som vilken annan 
operatör som helst med skillnaden att vi också inklu-
derar ett inomhusnät i kundens lokaler, till kompletta 
skräddarsydda kundägda mobilnät antingen för enbart 
datakommunikation eller röstsamtal, eller både och. 

Den totala marknaden för mobilkommunikation om-
sätter uppskattningsvis mer än 50 Mdr i Sverige1.

Enligt flertalet rapporter sker ca 80% av mobiltrafiken 
inomhus2. PTS rapport från 2017 visar vidare på att var 
fjärde mobilkund är missnöjd med inomhustäckning-
en3. Baserat på ovanstående fakta och uppskattningar 
skulle den adresserbara marknaden kunna uppgå till ca 
8 Mdr. Kan Netmore ta en marknadsandel om 3-5%, 
motsvarar det en intäktspotential om ca 250-400 Mkr 
årligen.

Belastningen ökar hela tiden i utomhusnäten och idag 
har man accepterat att det inte finns några garantier 
för varken täckning eller kapacitet. Pratar vi dessutom 
inomhustäckning är garantierna ännu mindre. Kun-
den stod innan vi kom med ett enda alternativ och det 
var att själv bekosta utbyggnaden av vald operatörs 
mobilnät i de egna lokalerna, antingen med en re-
peateranläggning eller med en egen basstation, båda 
lösningarna otroligt kostsamma, med långa leveransti-
der och fortfarande utan garanti. Dessutom ges ingen 
rabatt på varken samtal eller datakommunikation. Med 
Netmores unika lösning kan kunden investera i egen 
infrastruktur som integreras fullt ut med företagets it 
och/eller telefonväxel och på så vis erhålla dels täck-
nings- och kapacitetsgaranti, men också billigare samtal 
och/eller fri datatrafik. Ett lokalt 4G-nät kan exempelvis 
fungera felfritt som internt kommunikationsmedel helt 
utan internetanslutning, optimalt för t ex larmtjänster 

eller miljöer där konstanta oavbrutna dataflöden är ett 
absolut krav. 

Byggnationstakten i Sverige är hög, och vi ser en tydlig 
trend mot bättre isolerade miljöanpassade hus som på 
ett mycket effektivt sätt också stänger ute alla radiosig-
naler. Detta märks inte minst i bostadshus men även i 
kontorsbyggnader och industrilokaler. Lägg där till det 
ständigt ökande kravet på uppkoppling och ökningen av 
terminaler och enheter som kopplas upp, IOT (Internet 
Of Things). Wifi och publika mobiloperatörer för utom-
husbruk har hittills varit svaret på detta, men Netmore 
erbjuder nu alltså ett nytt smartare och mer effektivt 
alternativ.

Marknad  
och erbjudande

1. Samlade omsättningen (mobilt) hos de 4 största svenska mobiloperatörerna 2016
2. Rapport publicerad av Ericsson
3. PTS rapport om ”svenskarnas användning av telefoni och internet 2017”
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Vision
Netmore skall vara den ledande leverantören i Sverige 
och senare även i andra länder med en liknande utveck-
ling av mobila trådlösa kommunikationsbehov inomhus 
och i lokala miljöer med höga krav.

Mission
Netmore skall leverera robusta och högkvalitativa 
lösningar för mobil och trådlös kommunikation till 
kunder med krav på kapacitet, tillgänglighet och tillför-
litlighet som inte naturligt uppfylls av traditionell mobil 
utomhustäckning.

Stark ledning
Det börjar alltid med styrelse och högsta ledning. 
Bolaget har en mycket erfaren styrelse inom försäkring, 
finans, teknik, säkerhet och telekom och inte minst 
inom försäljning. Det behövs en delad vision och en 
klar inriktning på företaget och det behövs en stark VD 
som leder affärerna framåt varje dag. Vi har idag ett 
starkt ledningsteam med VD, CFO, CTO och Säljchef 
Marknadsansvarig med tydliga ansvarsområden.

Strategi
Netmore skall bedriva aktiv marknadsföring och försälj-
ning mot kundgrupper som idag upplever problem med 
något eller några av egenskaperna kapacitet, tillgänglig-
het eller tillförlitlighet avseende mobil kommunikation. 
Dessa kunder skall erbjudas såväl mobila som WiFi-nät, 
service och underhåll av dessa och möjlighet att när 
detta lämpar sig använda nor.net för mobil kommuni-
kation. Till kunder som också behöver integrera sina 
kommunikationsnät och framför allt den information 
som flyter i näten skall Netmore också erbjuda kost-
nadseffektiva integrationslösningar baserade på Tariff-
lex-metoden.

Fokus
Netmore fokuserar idag på tre marknadssegment som 
alla bedöms ha stort behov av bolagets tjänster. Industri, 
kontor och lager samt flerbostadshus. Dessa är sinse-
mellan olika. Industrisegmentet behöver mobil kommu-
nikation som ett produktionsmedel och ofta integrerat 
med övriga IT-system som används i produktionen. 
Här är de tilläggstjänster som Netmore erbjuder genom 
Tarifflex ofta viktiga i den slutliga affären och erbjud-
er kunden ett betydande mervärde. Kontor och lager 
behöver främst förtätad kommunikation inom sina fyra 
väggar och ibland anslutning till t ex besökssystem. 
Flerbostadshus slutligen karaktäriseras av att behovet 
finns hos hyresgäster eller lägenhetsinnehavare medan 
beslut om investering tas av en fastighetsägare eller en 
bostadsrättsförening. Det innebär att affärerna ofta tar 
mycket lång tid till beslut.

Affärsstruktur
Netmore bygger på fyra delaffärer. Försäljning och 
installation av lokala mobil och WiFi-nät. Service och 
underhåll av dessa nät. Mobila telefonabonnemang 
med Netmore SIM-kort och med Netmore APP nor.net 
(SIM-kortslös telefoni). Slutligen IT-integration mellan 
mobil kommunikation och produktionssystem eller 
administrativa system hos kunden. Tre av dessa affärer 
är av abonnemangskaraktär och innebär en betydande 
portföljsuppbyggnad allteftersom antalet kunder växer. 
Här ligger en stor del av bolagets framtida potential.

Långsiktiga finansiella mål
Organisk tillväxt genomsnittligt över de följande tre 
verksamhetsåren 2018–2021 om minst 100%.

Vinstmarginal från år tre (2020) skall nå minst 12% 
och därefter ökande baserat på en växande abonne-
mangsportfölj.

Mål och strategi
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Lokala mobilnät

Erbjudande
De lokala mobilnäten säkerställer täckning och bästa 
prestanda på platser, vid företag och i fastigheter som 
annars skulle ha dålig eller ingen täckning. Ett lokalt 
mobilnät består dels av radioaccess utrustning, t.ex. 
4G-basstation eller WiFi-accesspunkt samt tillhörande 
controllerfunktioner som styr och övervakar radiout-
rustningen i näten. De lokala mobilnäten stödjer i prin-
cip alla radioaccesstekniker men de vanligaste är 2G 
(GSM), 4G (LTE) och WiFi. De lokala näten kan enkelt 
uppgraderas till 5G som snart kommer att introduceras 
i marknaden efter att ITU färdigställt standarden. En 
unik egenskap i Netmores erbjudande är att de lokala 
näten kan kopplas upp mot de andra publika näten med 
interconnect och roaming vilket gör att användaren kan 
nyttja de olika näten helt fritt allt efter var användaren 
befinner sig och för att på det sättet säkerställa bästa 
tjänst i alla miljöer, både inomhus och utomhus, och 
med sina vanliga telefoner, datorer eller andra enheter.

Affärsmodell
Kunden köper eller leasar det lokala mobilnätet och 
betalar för systemet. I leveransen ingår även installation 
och driftsättning. Ett lokalt mobilnät har även ett sup-
portavtal för att ge kunden trygghet och det utgör även 
ett återkommande intäktsflöde för bolaget.

Marknad
Mobil uppkoppling med mobilitet i alla miljöer blir allt 
mer viktigt samtidigt som majoriteten av röstsamtal 
idag sker över mobilnät och datatrafiken fortsätter att 
växa mycket kraftigt med exponentiell ökning. Idag 
beräknas ca 80% av all mobiltrafik genereras inomhus 
samtidigt som nästan var fjärde användare anger att 
man har problem med inomhustäckningen. När 5G 
snart introduceras kommer kraven på bra inomhustäck-
ning att öka ytterligare då 5G och Internet of Things, 
IoT, kommer att kräva täckning i alla miljöer för att 
kunna ansluta allt, t.ex. mätare, kylskåp och andra enhe-
ter. Vi uppskattar marknaden som betydande, men som 
kräver både förklaring och införsäljning då produkten 
lokalt nät är en ny produkt i marknaden.

Planer
Netmore planerar att fortsätta öka försäljningen av 
lokala mobilnät inom samtliga marknadssegment och 
med lönsamhet. Eftersom industrisegmentet har ut-
vecklats bäst under 2017 och den senaste tiden kommer 
det fortsätta att vara ett prioriterat område men mark-
nadsföring och försäljning till företag och organisatio-
ner samt fastigheter och flerbostadshus kommer också 
att fortsätta då dessa har en stor potential om än med 
längre införsäljningscykel.

Trafik

Erbjudande
Netmore tillhandahåller trafiktjänster dels med eget 
SIM-kort och med en WiFi calling app. SIM-korten är 
anpassade både för de lokala mobilnäten och att fungera 
när man befinner sig utanför det lokala mobilnätet, 
både i Sverige och utomlands. Den här egenskapen ger 

Verksamheten
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kunden möjlighet att med det egna lokala mobilnätet 
säkerställa täckning och tjänst med egen kontroll i mil-
jöer som de publika operatörerna inte är intresserade av 
samtidigt som kunden kan nyttja de publika näten då 
man befinner sig utanför det lokala nätet, en så kallad 
seamless tjänst. För att kunna ringa med WiFi-nät så 
erbjuder Netmore en WiFi calling app som kan kopplas 
till kundens vanliga nummer. Detta medför att kunden 
alltid kan nås på det vanliga mobilnumret med hjälp 
av WiFi-nät, oavsett var i världen kunden befinner sig. 
Kunden kan nås via WiFi i lägenheten eller om kunden 
reser i världen så kan man bli nådd oavsett var man är, 
också via WiFi på hotell eller företag som man besöker.

Affärsmodell
Inom Trafik så har kunden ett konkurrenskraftigt abon-
nemang med återkommande intäktsflöde samt möjlig-
het till löpande trafikavgifter både avseende röstminuter 
och datamängd. 

Marknad
Primärt marknadsför vi idag våra Trafik-tjänster med 
SIM-kort tillsammans med de lokala mobilnäten. 
Naturligtvis kan våra kunder köpa Trafik-tjänster även 
utan ett lokalt mobilnät, men nyttan och behovet av 
våra tjänster är störst för de kunder som är i behov av 
bättre täckning och kapacitet. Idag beräknas ca 80% av 
all mobiltrafik genereras inomhus samtidigt som nästan 
var fjärde användare anger att man har problem med 
inomhustäckningen. Detta gör det till en betydande 
marknad. Vad avser WiFi calling appen så är den till-
gänglig på AppStore och i Play butik och marknadsförs 
i princip globalt.

Planer
Försäljning av Trafik startade i början av 2018 och kom-
mer nu att vara ett prioriterat försäljningsområde nära 
kopplat till försäljningen av lokala mobilnät. Vad avser 
WiFi-calling appen så planeras också en bättre kundan-
passad produktstruktur under 2018.

IT-integrationslösningar

Erbjudande
Netmore tillhandahåller även en effektiv produkt för 
IT-integration, via helägda dotterbolaget Tarifflex.

Tarifflex är en patenterad metod (godkänt i USA och 
”pending” i Europa) och plattform för företag som vill 
hantera och koppla ihop IT-system, där komplexitet och 
kostnader hålls på miniminivå för kunden. 

Med metoden kan både kostnader och arbete kopplat 
till drift- och underhåll av olika IT-system minime-
ras kraftigt. En utmaning för större organisationer 

med komplex IT-miljö är att de ofta tvingas släppa 
kontrollen till externa konsulter eller att IT-organisatio-
nerna blir oproportionerligt stora.

”Tillgång till mobil täckning är en hygien-
faktor. Mobila telefoner och terminaler 
används idag överallt och för nästan alla 
typer av verksamhet. För privata såväl 
som professionella ändamål. Mobil täck-
ning av god kvalitet och med hög kapaci-
tet blir därför ett baskrav och krävs idag 
i alla typer av inomhusmiljöer. Netmore 
är den ledande aktören på marknaden för 
bättre inomhustäckning med hög kapaci-
tet, god kvalitet och ständig tillgänglighet 
i dagens uppkopplade värld!”

Marknad
Det finns flera exempel på sektorer/marknader med 
inbyggda beroenden av komplexa interna- och externa 
IT-interaktioner (kopplingar mellan system), se ned-
an. Med tanke på att metoden kan erbjudas globalt är 
marknaden gigantisk.

• Telekomoperatörer/Service providers
• Publika transportföretag
• Sjukvården
• Bank- och Finans
• Smarta Städer, Smarta hem
• Tillverkande industri och detaljhandel
• Logistik
• Säkerhet

Affärsmodell
I grunden bygger affärsmodellen på mjukvarulicensie-
ring (icke-exklusiv) med engångsavgift och konsultin-
satser som komponenter - oavsett vilket kundsegment 
erbjudandet riktas emot. De huvudsakliga kundseg-
menten är:

• Cloud-lösning (företag med egen IT-avdelning och 
IT-komplexitet)

• Industripartner-lösning (exempelvis telekombolag 
som erbjuder service managegement).

Planer
Utöver pågående affärsdiskussioner med båda katego-
rierna ovan är Tarifflex en underleverantör av premium-
produkter för mobilnätskunderna; receptionslösningar, 
kameraövervakning mm.
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Kärnvärden
Innovationskraften är påtaglig inom varje område på 
Netmore. Korta beslutsvägar och en ständigt närvaran-
de kundlyhördhet gör organisationen snabbfotad, vilket 
bland annat avspeglas i kundnyttan i våra erbjudanden. 
Det är en viktig framgångsfaktor inom Telekomsektorn, 
där utvecklings och innovationstakt är hög. Bolagets 
kärnvärden understryker att detta:

• Kundorienterad
• Innovativ / Entreprenöriell
• Engagerad
• Motiverad

Ovanstående kärnvärden utgör en viktig grund för att 
bibehålla konkurrenskraft och att säkerställa en bra 
företagskultur.

Kärnvärdena skall utgöra en grogrund och vara styran-
de för hur vi agerar både internt och externt gentemot 
kunder, leverantörer och övriga intressenter.

Organisation
Netmores organisation är indelad i följande funktio-
ner oberoende av koncernens legala och geografiska 
struktur.

• Försäljning
• Teknik/FoU
• Projekt/Installation
• Administration

Våra medarbetare
Under 2017 har antalet medarbetare ökat från 
5 personer till 9 personer. Vi har för närvarande 
verksamhet i Sverige, Norge och Irland. 
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Hållbarhet
Hållbarhet är en viktig fråga som Netmore prioriterar 
genom koppling till de strategiska målen och aktivt 
arbete. Begreppet hållbarhet är stort och omfattar 
många områden så som miljö & avfall, återvinning, 
energiförbrukning, CO2-utsläpp men också frågor 
som säkerhet på arbetsplatser, mänskliga rättigheter, 
anti korruption. 

I Netmore arbetar vi för att steg för steg uppnå en 
komplett hållbarhetsplan som skall omfatta alla 
relevanta delar för vår verksamhet. Eftersom vi är 
ett relativt nytt bolag och arbetar med att bygga upp 
verksamheten har vi fram till idag fokuserat mest på 
energiförbrukning med koppling till CO2, utsläpp, 
säkerhet på arbetsplatser samt återvinning.

Energiförbrukning och CO2-utsläpp
Dagens mobilkommunikation med mobiltelefoni och 
bredbandstjänster kräver enorma mängder elenergi 
för att generera de radiosignaler som krävs för att 
kunderna skall kunna ringa och surfa framförallt 
inomhus. Eftersom ca 80% av all mobiltrafik idag sker 
inomhus och de allra flesta basstationer står utomhus 
sker ett enormt energislöseri genom att basstationer 
utomhus ofta går för full effekt för att skapa radiovå-
gor med en viss energi för att kunna tränga igenom 
fönster och väggar i byggnader. Sedan försvinner upp 
till 90% av energin i rena förluster innan en använ-
dare kan ringa eller använda sina bredbandstjänster. 
Detta är idag ett enormt pågående energislöseri.

Genom Netmore lokala mobilnät kommer antennerna 
närmare användaren och detta leder till en mycket kraf-
tig minskning av energibehovet, i många fall upp till 90 % 
både för nätet och terminalerna (telefoner, POS-termi-
naler mm). Även miljön för användaren blir bättre då 
mobiltelefoner och andra enheter inte behöver sända ut 
signaler med högsta effekt vilket ofta sker idag.

Netmore arbetar med att implementera en process för 
återvinning av gammal elektronik på ett miljömässigt 
sätt när vi säljer och levererar nya moderna lokala nät 
till våra kunder.

Hållbarhet
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År 2017 har varit ytterligare ett år av uppbyggnad för 
Netmore. Vi har finslipat våra system och lanserat 
nya tjänster. Vi har börsintroducerat bolaget på First 
North. Vi har förstärkt vår organisation. Vi har ökat 
vårt aktiekapital och fått tillgång till kapital för fortsatt 
utveckling av våra affärer. Vi har ökat vår omsättning. 
Inte så mycket som vi önskat, men då har också kapita-
lanskaffning och börsintroduktion dragit ganska mycket 
resurser under främst första halvåret och under längre 
tid än ursprungligen planerat. Vi har därför fått fart 
på försäljningen med nya krafter först under hösten. 
Slutligen har vi också lanserat ett nytt varumärke som 
verkligen står ut, är lätt att minnas och som står för vad 
vi gör Netmore, dvs mera nät!

Vi upplever nu ett mycket stort intresse för våra erbju-
danden. Mobil telefoni är idag och än mer i morgon 
en avgörande faktor för alla i vårt moderna informa-
tionssamhälle. Från att i början varit nästan en lyx att få 
möjlighet att använda taltelefoni utanför hemmet eller 
kontoret är mobil telefoni verkligen var mans egendom. 
Privat och i arbetet. De flesta, inte minst den yngre 
generationen har idag svårt att föreställa sig hur det var 
innan vi hade dagens smartphones. Det är så mycket 
mer än tal. Data är idag det kanske helt övervägande. 
Privat är det sociala medier. Professionellt är det ALLT 
i den dagliga verksamheten. På kontoret, på verkstads-
golvet, i servicenäringarna, på restaurangen sköts allt 
via olika typer av mobila enheter, smartphones eller 
specialiserade terminaler.

I den världen uppstår ett nytt behov som går långt 
utöver mobil telefoni längs våra stora vägar och på gator 
och torg. Våra mobila enheter måste fungera inomhus, 
i köpcentra, på kontor, lager och i industrilokaler. På 
äldreboendet och på sjukhuset på hotellet och så vidare. 
Det är en stor utmaning på flera områden, nybyggda 
hus är väldigt ”radiotäta” med metallfolie i fönster och 

armerade väggar av betong. Det gäller kontor, indust-
ribyggnader och flerbostadshus. Utan ett väl utformat 
inomhusnät för mobil telefoni och WiFi fungerar inte 
livsnerven mobil kommunikation!

Allt fler upptäcker därför att man behöver något nytt. 
Ibland kallas det 5G, femte generationens mobiltelefoni. 
Det är egentligen en förtätning av de mobila telefonnä-
ten och även WiFi. Mer kapacitet närmare användaren 
kan man också uttrycka det som. Det är egentligen 
kapacitet, tillgänglighet och kvalitet man behöver. Digi-
tala transaktioner måste gå fort och fungera varje gång i 
realtid. Och det i miljöer med väldigt många samtidiga 
användare på liten yta.

Netmore är idag först ut med att kunna leverera femte 
generationens mobila nät och WiFi. Med eget mobil-
nät anpassat för främst förtätning inomhus och eget 
SIM-kort med tillhörande abonnemang, roamingavtal 
och konkurrenskraftiga erbjudanden räknar vi med att 
kunna göra ett verkligt genombrott under 2018 även 
om det troligen dröjer ytterligare något år innan vi blir 
lönsamma.

VD Rikard Slunga och bolagets organisation har gjort 
ett fantastiskt jobb under 2017 för att komma så långt 
som vi har och vi ser nu fram emot det stora genom-
brottet under 2018 med samma energi och strävsamhet.

Nästa generation mobil 
telefoni med Netmore

Rolf Norberg
Styrelseordförande
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Verksamhet
North net connect AB (publ) med dotterbolag (”koncer-
nen” alternativt ”North net connect”) utvecklar, marknads-
för, installerar och säljer lokala mobil- och WiFi-nät för 
inomhus- och utomhusbruk. Dessutom erbjuder North 
net connect telefoni- och IoT-tjänster till sina nätkunder, 
vilket kompletterar erbjudandet inom privata nät.

De senaste åren har flertalet rapporter visat på att da-
taanvändningen ökar exponentiellt i vårt samhälle. En 
övervägande majoritet av användningen sker inomhus, 
samtidigt som 80 % av mobiltrafiken produceras av 
basstationer långt ifrån användaren, vilket ger upphov 
till både täcknings- och kapacitetsproblem.

Mot bakgrund av ovanstående, samt en ökad använd-
ning av uppkopplade enheter (IoT) kommer både krav 
och efterfrågan på robusta privata inom- och utom-
husnät att öka kraftigt. Företaget ser framförallt poten-
tialen inom industri och företagssegmentet, men även 
sjukhus och flerbostadshus adresseras.

North net connects mission innebär förenklat att erbjuda 
tillförlitlig trådlös kommunikation. Kunderbjudandet 
innehåller lokala trådlösa nät, anpassade abonnemang 
och tjänster för att bäst utnyttja de lokala näten samt vid 
behov integrering av IT-system till lokala nät. Förutom 
att sälja både nät och därtill hörande tjänster åtar sig 
bolaget även service- och underhållsavtal. Koncernen er-
bjuder produkter för både intern mobil kommunikation 
inom objekt (privat nät på kontor eller industri) eller för 
användning nationellt och internationellt. 

Produktutveckling
North net connect är ett litet företag med stor innova-
tionskraft och en hög teknisk kompetens hos medar-
betarnas. En tydlig lyhördhet för kundens behov samt 
korta beslutsvägar ger förutsättningar för att leverera 
unika och anpassade kundlösningar. Då leveranserna 
av system för inom- och utomhustäckning och trådlös 
kommunikation oftast sker i svåra miljöer - där kraven 
på tillgänglighet och kapacitet är höga – är kontinuer-
lig produktutveckling en förutsättning för att behålla 
konkurrenskraft. En stor del av utvecklingsresurserna 
läggs på att integrera olika kunders datatrafik i de lokala 
näten mot deras olika IT-system. 

Väsentliga händelser under året
I juli noterades bolaget (B-aktie och teckningsoption) 
på Nasdaq First North, vilket bidrog till utökad finan-

siering för tillväxt och breddat ägande.Totalt uppgick 
nyemissionerna till ca 45 Msek under året, varav drygt 
11 Mkr avsåg konvertering av lån till B-aktier. Kommer-
siellt har bolagets största projekt – mobil kommunika-
tion till Norrvatten och Käppalaförbundet – fortsatt att 
generera flertalet materiella utökningsorder under året. 
Förutom ”nöjd kund” har projekten även skapat viktiga 
referenser för nyförsäljning, inte minst med tanke på 
projektens komplexitet och omfattning. Bolaget har 
även genomfört lyckade referensprojekt till lantbruk 
(mobil- och WiFi-nät med övervakningskameror) i och 
utanför Sverige, samt inom fastighetsbranschen (Re-de-
sign av trådlös kommunikation till nyproducerade fler-
bostadshus, där ursprunglig mobil- och WiFi-täckning 
varit obefintlig). 

Under året har koncernen utökat produkt & tjänsteer-
bjudanden med mobilabonnemang (SIM-kort), vilka 
blev leveransklara under Q4 -17. En central del i vårt 
produkterbjudande, då det ger kunderna en unik pro-
dukt som fungerar både i det lokala nätet och när man 
befinner sig utanför det (både i Sverige och utomlands) 
- med hjälp av roamingtjänster.

Bolaget har förstärkt organisation successivt under 
året med erfaren CFO, rutinerad säljchef och breddad 
teknikkompetens inom flera områden. Bolaget Netmore 
AB förvärvades per årsskiftet i syftet att börja använda 
Netmore som varumärke.

Förväntad framtida utveckling
Framtidsutsikterna är oförändrade och tillväxtmöj-
ligheterna goda inom lokala nät (mobil- och Wifi-nät 
samt abonnemang) samt inom integrering av IT-system 
(Tarifflex metoden). Koncernens marknadsandelar är 
svåra att kvantifiera, då North net connect hittills varit 
ensam om att erbjuda lokala privata nät med garante-
rad täckning (som även kan omvärldsanslutas). North 
net connect skall ses som ett komplement till de stora 
operatörerna då deras fokus ligger på radiomiljö/täck-
ning utomhus primärt. Det finns flera saker som tydligt 
underbygger en förväntad stark efterfrågan av bolagets 
produkter:

• En exponentiell ökning av dataanvändningen ge-
nerellt och i synnerhet inomhus (majoriteten av 
dataanvändning sker nämligen inomhus) ger allt 
oftare upphov till kapacitetsproblem. Den ökade 
användningen av IoT produkter skapar dessutom 
en ”stökig radiomiljö” med störningar eller avbrott. 

Förvaltningsberättelse
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För att avhjälpa detta krävs framförallt god radio-
kompentens vid design och driftsättning av  
WiFi-näten, vilket koncernen besitter.

• Krävande inom- och utomhus miljöer där mo-
bilsignaler av olika skäl inte tränger igenom, ger 
upphov till dålig eller obefintlig täckning.  Genom 
att skräddarsy lokala mobilnät kan täckning garan-
teras – vilket gör North net connect unikt jämfört 
med konkurrenterna.

• Netmores affärsmodell kan dessutom erbjuda 
kunder med privata nät (som omvärldsansluts) 
väldigt konkurrenskraftiga driftskostnader genom 
kostnadsdelning, vilket skapar mervärde.

Sammantaget kan man konstatera att förutsättningarna 
för en rejäl tillväxtresa finns. Samtidigt är många in-
frastrukturprojekt synonymt med långa ledtider, vilket 
kräver finansiell uthållighet. Dessutom finns det en 
utmaning i att vara en liten relativt okänd spelare, utan 
stora marknadsföringsmuskler. När potentiella kunder 
får förståelse för fördelarna med mobilnät jämfört med 
olika repeaterlösningar (förstärkning) – vilka ger avse-
värd skillnad på resultat utan att vara väsentligt dyrare 
- kan tillväxten ta fart på allvar.

Omsättning och Resultat
Nettoomsättningen uppgick till 8,6 Mkr (3,2), en ök-
ning med 174% (koncernen bildades 20160430)

Övriga externa kostnader uppgick till 10,2 Mkr (3,4). 
Ökningen är dels hänförlig till driftskostnader för det s 
k kärnnätet (driftsatt 2017) och dels en större struktur 
i och med förvärvet av dotterbolaget Tarifflex Telecom 
AB, som gjordes i slutet av 2016.  

Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till -17,0 Mkr 
(-6,4). Resultatet efter skatt uppgick till -22,5 Mkr 
(-10,6).

Kassaflöde och finansiell ställning
Per 31 december 2017 uppgick tillgänglig likviditet 
till 11 Mkr, varav checkräkningskrediten utgör 5 Mkr 
(5,0). Soliditeten uppgick per periodens utgång till 57% 
(18%). Kassaflödet från den löpande verksamheten upp-
gick för helåret till -21,6 Mkr (3,9). Kundfordringarna 
uppgick till 1,4 Mkr (1,4) och leverantörsskulderna till 
6,5 Mkr (6,0). Koncernen har alltjämt två lån från Almi 
om totalt 6 Mkr (Moderbolaget 4 Mkr och dottebolaget 
Tarifflex Telecom AB 2 Mkr). Investeringarna – koppla-
de till bolagets kärnnät - uppgick till 0,9 Mkr (2,6).

Likviditetsplanering en central kontrollfunktion som 
genomsyrar hela bolaget, med täta dialoger med 
finansiärer, kunder och leverantörer som följd. North 
net connect är ett bolag under uppbyggnad och med 
tillväxt högt på agendan. Som en konsekvens därav har 
vi negativa kassaflöden, en trend som vi beräknar bryta 
under Q1 2019. 

Företaget har inlett en kapitalanskaffningsprocess och 
avtalat om genomförande av en till 80% garanterad 
företrädsesemission om 8–10 MSEK. I händelse av att 
tillräckliga garantier inte kan erhållas eller om emissio-
nen av andra skäl inte kan genomföras planenligt kan 
detta leda till betydande svårigheter att fortsätta verk-
samheten. Detta är en väsentlig osäkerhetsfaktor.

Koncernen Kkr 

 Flerårsöversikt 2017 2016 (8 mån)

Nettoomsättning 8 615 3 149

Resultat efter finansiella poster - 23 210 -10 754 

Balansomslutning 47 412 52 563

Soliditet  % 56 18

Medeltal anställda 7 5

Moderbolaget Kkr

Flerårsöversikt 2017 1605-1612 (8 mån) 1505-1604 1405-1504 1305-1404

Nettoomsättning 8 665 2 856 2 516 102 1 825

Resultat efter finansiella poster -21 312 -9 016 -8 203 -3 055 -  1 537

Balansomslutning 40 511 40 986 22 314 13 890 9 493

Soliditet % 73 26 35 29 51



16 NETMORE ÅRSREODVISNING 2017NETMORE ÅRSREDOVISNING 2017

Personal
Medeltalet anställda var 7 (5), varav 0 procent (0) var kvinnor.  
Vid årets slut uppgick antalet anställda till 9 (5).

Optionsprogram
North net connect lanserade under 2017 ett personaloptionspro-
gram - Optionsrätter 2020 - om 250 000 optioner. Programmet är 
riktat till styrelse och ledande befattningshavare. Optionsinneha-
varen äger rätt att för varje teckningsoption, under tiden från den 
1 oktober 2020 t.o.m den 31 december 2020, teckna 1 ny aktie av 
serie B i North net connect AB (publ) med lösenpriset 15 kronor. 
Full teckning medför att aktiekapitalet ökar med 25 000 kronor.

Därutöver finns ett program – Optionsrätter 2018 - om 5 445 898 
optioner. Programmet används i samband med nyemission av akti-
er (”units”). Optionsinnevhavaren äger rätt att för två teckningsop-
tioner, under tiden från 1 december 2018 t.o.m den 31 december 
2018, teckna 1 ny aktie av serie B i North net connect AB (publ) 
med lösenpriset 11 kronor. Full teckning medför att aktiekapitalet 
ökar med 272 295 kronor.

Aktieägare
North net connect aktien handlas på marknadsplatsen First North. 
Certified advisor är G&W Fondkommison. Antalet aktieägare i 
North net connect AB (publ) per den 31 december 2017 var 155. 
Antalet A-aktier respektive B-aktier uppgick per den 31 december 
2017 till 3 682 000 respektive 7 954 848.

Följande ägare innehar vid årets slut mer än 10 % av antalet aktier i bolaget

  Antal aktier Innehav %

Advanced Research Sweden AB 2 896 000 24,89

LMK Forward AB 1 719 047 14,77

Johan Jobér (privat och via Miranet AB) 1 486 990 12,78

Resultatdisposition

Förslag till vinstdisposition, kr

Till Årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Överkursfond  71 697 092

Balanserat resultat    - 24 042 334

Årets resultat  - 21 311 972

Summa  26 342 786

Styrelsen föreslår att i ny räkning överföres  26 342 786

Summa  26 342 786
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Risker och riskhantering

Det finns inget företagande som kan sägas vara riskfritt. 
Det finns alltid ett antal riskfaktorer. En del av dessa be-
handlas i det följande, men det är omöjligt att behandla 
allt i denna rapport. Det finns alltid andra faktorer som 
beror på det allmänna och globala ekonomiska och po-
litiska läget. Dessa faktorer kan ha betydande inflytande 
på Netmore och North net connect-aktiens värde och 
delar eller hela dess värde kan gå förlorat. Det följande 
är en förteckning över de mest uppenbara och för Net-
more mer specifika riskfaktorerna och ambitionen kan 
inte vara att behandla allt.

En mer omfattande katalog över allmänna risker åter-
finns i Bolagsrapporten från juli 2017 som återfinns på 
Netmores hemsida www.netmore.se.

Affärsrisker
Partners: Netmore har ännu så länge ett fåtal viktiga 
partners eller leverantörer. Dessa är stora välrenomme-
rade företag som Ericsson och Tre (Hi3G). Företaget 
har därutöver börjat bygga upp en viss partnerverksam-
het för försäljning till speciellt kontorssegmentet som 
skapar ett visst beroende. Då det redan handlar om ett 
flertal sådana partners innebär detta samtidigt en viss 
riskspridning.

Den marknadsekonomiska situationen: Framtida för-
säljning beror på den allmänna marknadssituationen, 
på kundernas situation och på ny teknologi. Detta kan 

vara till fördel, men också till nackdel för Netmores 
försäljning och därigenom få en negativ inverkan på 
försäljning, resultat och finansiell situation för företaget. 
Detta kan få än större betydelse om det uppträder en 
längre period av svagare marknad.

Leverantörer: Netmore använder underleverantörer för 
sin installations- och serviceverksamhet. Det är ut-
omordentligt effektivt och skapar stor flexibilitet, både 
kapacitet och kostnad kan hållas under god kontroll.  
Eftersom företaget använder olika leverantörer i olika 
geografier alltefter tillgång och kompetensprofil är bero-
endet av varje sådan leverantör begränsad.

Konkurrens: Netmore bedöms idag ha en stark position 
på den svenska marknaden som betjänas. 

Det hindrar inte att en del av de stora operatörerna 
skulle kunna satsa betydande belopp, betydligt större än 
ett litet företag som Netmore, för att komma in på vår 
marknad. Det kan också komma att etableras fler nya 
företag som Netmore. Åtminstone initialt torde detta 
kunna ses som en fördel för Netmore som redan är 
etablerade och genom ytterligare aktörers uppdykande 
på marknaden ökar uppmärksamheten kring behoven 
av god inomhustäckning.

Organisation och personal: Netmore är ett nystar-
tat företag med en spännande affärsidé och är därför 

http://www.netmore.se
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attraktivt att arbeta för. Även om det råder en generellt 
stark arbetsmarknad så har bland annat Ericssons 
personalrationaliseringar lett till att det finns en hel del 
kompetenta branschmänniskor tillgängliga. Netmore är 
beroende av att kunna förstärka organisationen och av 
att kunna behålla nyckelpersoner och om någon sådan 
person lämnar företaget kan det få negativa konsekven-
ser åtminstone på kort sikt. 

Immateriella rättigheter och know-how: Netmore har 
ett antal egna patent godkända eller sökta i Sverige och 
utomlands. Huvudaffären bygger emellertid på an-
vändning av befintlig, modern, men beprövad teknik.  
Patentens uppgift är att ytterligare förstärka bolagets 
erbjudanden.

Produktansvar och försäkring: Kunderna har höga krav 
på bolagets lösningar. Netmore använder sig av inköpt 
materiel för att bygga upp lösningar till sina kunder. 
Produktansvaret åvilar därmed respektive tillverkare/le-
verantör. Om bolaget på något sätt brister i sin leverans 
av system och ställs till ansvar för detta finns företags-
försäkring avsedd att täcka sådana kostnader.

Finansiella risker
Finansiell situation: Per den 31 december 2017 dispone-
rar netmore 11,0 (5,7) MSEK varav en checkräkning om 
5,0 (5,0) MSEK. Bolaget kommer även fortsättnings-
vis att finansiera verksamheten via banker och andra 
kreditgivare. Att låna pengar på företaget eller balans-
räkningen innebär vissa risker. Vid stora förändringar 
i företagets affärer kan möjligheten att erhålla kapital 
förändras, vilket i sin tur kan öka kostnaden för krediter 
och därmed förbrukas en större del av kassaflödet för 
ränta och amortering.  

Kapitalbehov: Styrelsens uppfattning är att den nu lig-
gande budgeten och gällande planer för kommande tolv 
månader gör det nödvändigt att tillföra bolaget kapital 
under andra kvartalet 2018.

Valutarisker: Huvuddelen av bolagets försäljning sker i 
Sverige och i SEK. Genom den material som inköps till 
sålda projekt uppstår viss exponering mot främst Euro 
och USD. 
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KONCERNRESULTATRÄKNING KKR      

 

  2017-01-01 2016-05-01 
  2017-12-31 2016-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 

 Nettoomsättning 8 615 3 149

 Övriga rörelseintäkter 97 327

 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 8 712 3 476

Rörelsekostnader

 Handelsvaror -8 546 -3 081

 Övriga externa kostnader                                  -10 160 -3 358

Personalkostnad  3 -6 932 -3 362

Avskrivningar av materiella  
och immateriella anläggningstillgångar 4, 5, 6  -5 730 -2 655

 Övriga rörelsekostnader -32 -93

 Summa rörelsekostnader -31 400 -12 549

 Rörelseesultat -22 688 -9 073

Finansiella poster 

 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 176 21                              

 Räntekostnader och liknande resultatposter -699  -1 702

 Summa finansiella poster        523     -1 681

 Resultat efter finansiella poster -23 210 -10 754

 Resultat före skatt -23 210 -10 754

Uppskjuten skatt 671 167                              

 Årets resultat -22 539 -10 587

Årets resultat moderföretagets aktieägare -22 539 -10 587

Not
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KONCERNBALANSRÄKNING KKR

TILLGÅNGAR

  2017-12-31 2016-12-31

 Anläggningstillgångar

 Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 4  12 063 12 009

Patent och licenser 5  13 475 15 272

 Summa immateriella anläggningstillgångar 25 538 27 281

 Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar 6    10 296  12 990

 Summa materiella anläggningstillgångar   10 296  12 990

 Finansiella anläggningstillgångar

 Andra långfristiga fordringar 7  359      716

 Summa finansiella anläggningstillgångar        359      716

 Summa anläggningstillgångar   36 193  40 987

 Omsättningstillgångar

 Varulager m.m.

 Råvaror och förnödenheter  826 1 321

 Summa varulager m.m  826 1 321

 Kortfristiga fordringar

 Kundfordringar  1 383 1 403

Aktuella skattefordringar     105 1 137

 Övriga fordringar  1 576 6 479

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 327 528

 Summa kortfristiga fordringar  4 392 9 547

 Kortfristiga placeringar

 Kortfristiga placeringar 0 7

Summa kortfristiga placeringar         0 7

 Kassa och bank

Kassa och bank    6 001 701

Summa kassa och bank   6 001 701

 Summa omsättningstillgångar    11 219  11 576

 SUMMA TILLGÅNGAR    47 412  52 563

Not



21NETMORE ÅRSREODVISNING 2017 NETMORE ÅRSREDOVISNING 2017

KONCERNBALANSRÄKNING KKR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

  2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 164 488

Övrigt tillskjutet kapital 71 697 32 484

Annat eget kapital inklusive årets resultat -46 290 -23 739

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare  26 890 9 233

Summa eget kapital    26 571   9 233

Avsättningar 

Uppskjuten skatteskuld    3 401 3 997

Långfristiga skulder           8

Övriga långfristiga skulder    6 563 12 409

Summa långfristiga skulder     6 563  12 409

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 9    –  3 548

Leverantörsskulder    6 489  5 981

Aktuella skatteskulder    269  91

Övriga kortfristiga skulder  2 624  16 376

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 497  928

Summa kortfristiga skulder    10 877   26 924

 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER      47 412   52 563

Not
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KONCERNENS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KKR

 Aktiekapital Övr tillskj. Valutakurs Annat eget Totalt

  kapital diff kapital                   

Belopp vid årets ingång 488    32 484     -12    -23 727   9 233

Nyemission 676 45 047   45 723

Emissionskostnader  -5 834   -5 834

Omräkningsdifferens        -12         -12

Årets resultat         -22 539  -22 539

Belopp vid årets utgång  1 164     71 697      -24       -46 266  26 571
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS KKR 

  2017-01-01- 2016-05-01-

  2017-12-31 2016-12-31

 Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster      -22 688          -9 073

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.           5 730           2 673

Erhållen ränta              176                20

Erlagd ränta             -699          -1 701

Betald inkomstskatt           1 285          -1 109

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital        -16 195          -9 190

Ökning/minskning varulager             494             -716

Ökning/minskning kundfordringar               20             -449

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar         -1 741           8 003

Ökning/minskning leverantörsskulder             506          -2 397

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder         -4 730           8 601

Kassaflöde från den löpande verksamheten        -21 647           3 852

 Investeringsverksamheten

 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar        -1 294          -1 408

Investeringar i materiella anläggningstillgångar           -1 360

Förvärvat dotterbolag               447

Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar              363            - 314

Kassaflöde från investeringsverksamheten            -928           -2 635

 Finansieringsverksamheten

Nyemission       27 875            1 990

Upptagna lån             9 196

Amortering av skuld          -12 984

Ökning/minskning kortfristiga finansiella skulder                380

Kassaflöde från finansieringsverksamheten        27 875           -1 418

 Årets kassaflöde          5 300              -201

 Likvida medel vid årets början             701               902

 Likvida medel vid årets slut          6 001               701
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MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING KKR 

   2017-01-01 2016-05-01

   2017-12-31 2016-12-31

 Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

 Nettoomsättning 8 665 2 856

 Övriga rörelseintäkter 97 327

 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 8 762 3 183

 Rörelsekostnader

 Handelsvaror -9 102 -2 330

 Övriga externa kostnader -9 954 -3 174

Personalkostnader 3  -5 985 -3 323

 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 501 -1 639

Övriga rörelsekostnader -31 -48

 Summa rörelsekostnader  -27 573  -10 514

 Rörelseresultat  -18 811  -7 331

 Finansiella poster              5

 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter – 10

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -1 900 –

 Räntekostnader och liknande resultatposter -601  -1 695

 Summa finansiella poster -2 501  -1 685

 Resultat efter finansiella poster -21 312  -9 016

 Resultat före skatt -21 312  -9 016

 Årets resultat -21 312  -9 016

Not
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING KKR

TILLGÅNGAR

  2017-12-31 2016-12-31

 Anläggningstillgångar

 Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 4  3 281 2 804

Patent och licenser 5  66 –

 Summa immateriella anläggningstillgångar 3 347 2 804

 Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar    6  10 075 12 576

 Summa materiella anläggningstillgångar 10 075 12 576

 Finansiella anläggningstillgångar

 Andelar i koncernföretag    10  15 100 15 000

Andra långfristiga fordringar 7  9 –

 Summa finansiella anläggningstillgångar 15 109 15 000

 Summa anläggningstillgångar  28 531 30 380

 Omsättningstillgångar

 Varulager m.m.

 Råvaror och förnödenheter 826 1 320

 Summa varulager m.m 826 1 320

 Kortfristiga fordringar

 Kundfordringar 1 383 722

 Fordringar hos koncernföretag 1 214 2 595

 Övriga fordringar 2 108 5 882

 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 082 87

 Summa kortfristiga fordringar 5 787 9 286

 Kassa och bank

 Kassa och bank 5 367 0

 Summa kassa och bank 5 367 0

 Summa omsättningstillgångar 11 980   10 606

 SUMMA TILLGÅNGAR 40 511   40 986

Not
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MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING KKR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

  2017-12-31 2016-12-31

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 1 164 488

Fond för utvecklingsutgifter 1 885 1 408

Summa bundet eget kapital 3 049 1 896

Fritt eget kapital

Överkursfond 71 697 32 484

Balanserat resultat -24 042 -14 548

Årets resultat -21 312 -9 016

Summa fritt eget kapital 26 343 8 920

 Summa eget kapital 29 392 10 816

Långfristiga skulder                8

Övriga skulder 4 563 9 000

Summa långfristiga skulder 4 563 9 000

Kortfristiga skulder

Checkräkningskredit 9  – 3 548

Leverantörsskulder 2 332 3 117

Skulder till koncernföretag 970 –

Aktuella skatteskulder 22 52

Övriga skulder 2078 14 024

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 153 429

Summa kortfristiga skulder 6 555  21 170

 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  40 511  40 986

Not
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MODERBOLAGETS FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL KKR

 Aktiekapital Fond för Överkursfond Balanserat Årets

  utv-utgifter  resultat resultat

Belopp vid årets ingång 488       1 408 32 484 -14 548 - 9 016

 Resultatdisposition enligt bolagsstämman:

Balanseras i ny räkning    -9 016 9 016

Nyemission 676  45 047  

Emissionskostnader                                          -5 834

Fond för utvecklingsutgifter  477  -477 

Årets resultat     -21 312

Belopp vid årets utgång  1 164       1 885         71 697           -24 042   -21 312
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NOTER

Not 1 - Allmänna upplysningar
 Noter, gemensamma för moderbolag och koncern

Redovisnings- och värderingsprinciper
North net connect ABs årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen 
och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års- och koncernredo-
visning (K3). Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregå-
ende år. 

North net connect AB upprättar koncernredovisning. Företag där North net 
connect AB innehar majoriteten av rösterna på bolagsstämman och företag där 
Noth net connect AB genom avtal har ett bestämmande inflytande klassificeras 
som dotterföretag och konsolideras i koncernredovisningen. Uppgifter om kon-
cernföretag finns i noten om finansiella anläggningstillgångar. Dotterföretagen 
inkluderas i koncernredovisningen från och med den dag då det bestämmande 
inflytandet överförs till koncernen. De exkluderas ur koncernredovisningen från 
och med den dag det bestämmande inflytandet upphör.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. Förvärvstidpunkten är 
den tidpunkt då det bestämmande inflytandet erhålls. Identifierbara tillgångar 
och skulder värderas inledningsvis till verkliga värden vid förvärvstidpunkten.

Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas till verkligt 
värde. Goodwill utgörs av mellanskillnaden mellan de förvärvade identifierbara 
nettotillgångarna vid förvärvstillfället och anskaffningsvärdet inklusive värdet av 
minoritetsintresset, och värderas initialt till anskaffningsvärdet.

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet.

Dotterföretag i andra länder upprättar sin årsredovisning i utländsk valuta. Vid 
konsolideringen omräknas posterna i dessa företags balans- och resultaträkning-
ar till balansdagskurs respektive avistakurs för den dag respektive affärshändelse 
ägde rum. De valutakursdifferenserna som uppkommer redovisas i ackumulera-
de valutakursdifferenser i koncernens eget kapital.

Utländska valutor
Monetära tillgångs- och skuldposter i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. 
Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs.

Intäkter
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att 
erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska förde-
larna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillför-
litligt sätt. Vidare tillämpas succesiv vinstavräkning för kundprojekt (mobilnät).

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på 
balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler 
som är beslutade före balansdagen. Uppskjuten skatteskuld avseende temporära 
skillnader som hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i koncern-
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redovisningen då moderföretaget i samtliga fall kan styra tidpunkten för återföring 
av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker 
inom överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag 
eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är san-
nolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Akuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen 
om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas di-
rekt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, 
redovisas mot eget kapital.

Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Aktiveringsmodellen tillämpas 
för internt upparbetade immateriella tillgångar.

Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden med hänsyn till 
eventuellt väsentligt restvärde och påbörjas när tillgången tas i bruk. Den be-
räknade nyttjandeperioden uppgår till 8 år för patent och licenser samt 5 år för 
balanserade utvecklingskostnader.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till 
förvärvet av tillgången. Relationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring 
av en anläggninstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig 
rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda 
nyttjandeperiod.

Följande avskrivsningstider tillämpas: 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5-10 år

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljnings-
värdet. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris 
minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att 
inkurans i varulagret har beaktats.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar 
till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald 
semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pensi-
on). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en 
legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse eller en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet 
omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel 
klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker 
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en 
marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunk-
ten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.
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Moderföretagets redovisnings- och värderingsprinciper
Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderföretaget som i 
koncernen, förutom i de fall som anges nedan.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med ÅRLs indelning.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive 
den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i 
resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för 
eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts 
för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbi-
drag läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från dotterföre-
tag redovisas som intäkt.

Materiella anläggningstillgångar
I moderföretaget görs inga avsättningar för återställandekostnader i samband 
med förvärv av materiella anläggningstillgångar. I stället tillämpas principen att 
avsättning för återställandekostnader görs successivt.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell lea-
sing (hyresavtal), oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingav-
giften redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet: Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) 
i förhållande till balansomslutningen.

Not 2 - Uppskattningar och bedömningar
North net connect AB gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De 
uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, defi-
nitionsmässigt, 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 år behandlas i huvudrag 
nedan.

Immateriella tillgångar
Företagsledningen bedömer löpande värdet på bolagets immateriella tillgångar. 
Viktiga antaganden för att bedöma huruvida ett eventuellt nedskrivningsbehov 
uppstår utgörs primärt av en bedömning av framtida omsättningstillväxt och 
rörelsemarginal. Ifall indikation på nedskrivningsbehov uppstår genomförs ett 
nedskrivningstest.
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Fortsatt drift (going concern)
Företagsledningen bedömer att den av styrelsen föreslagna storleken på 
emissionen - som förväntas avslutas under Q2 - skall vara tillräcklig för att 
bolagets finansiering skall vara säkrad för kommande 12 månaders period.

Not 3 - Personal Kkr

                Koncernen  Moderföretaget

  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

 

Löner och andra ersättningar

Övriga anställda 4 806 2 194        4 262 2 194

Totala löner och andra ersättningar 4 806 2 194 4 262     2 194

 Sociala kostnader och pensionskostnader

Sociala kostnader 1 466 904 1 335       125

(varav pensionskostnader till övriga anställda) - 89 125 - 89 125

 

Semesterlönekostnader 377                 251 370 251

Medelantalet anställda

Män 7 5 6 4

 Könsfördelning i företagets styrelse

Män 4 4 4 4

 Könsfördelning i företagets ledning

Män 5 3 5 3

Not 4 - Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Kkr
  
  Koncernen  Moderbolaget

  2017-12-31   2016-12-31 2017-12-31   2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 12 009    1 396        2 804 1 396

Årets aktiverade utgifter  1 159     1 408           477 1 408

Genom förvärv av dotterbolag  -     9 205 -  -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 13 168    12 009         3 281 2 804

Ingående avskrivningar          -             -    -  -

Årets avskrivningar  -1 105             -    - -

Utgående ackumulerade avskrivningar  -1 105             -     - -

Utgående restvärde enligt plan  12 063     12 009            3 281     2 804



32 NETMORE ÅRSREODVISNING 2017NETMORE ÅRSREDOVISNING 2017

Not 5 - Patent och licenser Kkr

  Koncernen     Moderbolaget

  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 16 034    9 213  -            -  

Årets aktiverade utgifter      127            -   66            -

Genom förvärv av dotterbolag           6 821  - -   

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 16 161   16 034   66            -

Ingående avskrivningar    -762           -      -            -

Årets avskrivningar  -1 924      -762      -            -

Utgående ackumulerade avskrivningar  -2 686      -762      -             -

Utgående restvärde enligt plan 13 475   15 272    66                   -

Not 6  - Maskiner och andra tekniska anläggningar Kkr

  Koncernen  Moderbolaget

  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

 Ingående anskaffningsvärden  18 318   16 976 17 650    16 290

Inköp - 1 360        - 1 360

Försäljning och utrangering, kursdiff 8        -18          -  -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 326   18 318  17 650          17 650

Ingående avskrivningar  -5 328    -3 435   -5 074           -3 435

Årets avskrivningar  -2 702    -1 893   -2 501           -1 639

Utgående ackumulerade avskrivningar  -8 030    -5 328   -7 575            -5 074

 Utgående restvärde enligt plan 10 296 12 990 10 075 12 576

Not 7 - Andra långfristiga fordringar Kkr 
  Koncernen  Moderbolaget

  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde      716        0      -           -

Årets förändring     -357     716      9           -

Summa andra långfristiga fordringar      359    716      9                -
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Not 9  - Checkräkningskredit Kkr
  Koncernen  Moderbolaget

  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 5 000 5 000 5 000 5 000 
 

Not 8  - Förfallotid skulder Kkr
Inga långfristiga skulder förfaller senare än fem år.

Not 10 - Andelar i koncernföretag Kkr     
    Moderbolaget

    2017-12-31   2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden     15 000 4 980

 Förändringar av anskaffningsvärden

 Inköp     2 000 10 020

 Utgående anskaffningsvärden     17 000 15 000

 Årets nedskrivning    -1 900    -

 Ackumulerade nedskrivningar    -1 900    -

Redovisat värde     15 100  15 000

 

Dotterföretag   Org.nr Säte

Tarifflex Telecom AB   556867-5630 Stockholm

 Antal andelar   50 000 50 000

 Kapitalandel   100 100

 Rösträttsandel   100 100

 

Dotterföretag   Org.nr Säte

 Tarifflex AB   556867-5630 Stockholm

 Antal andelar   50 000 50 000

 Kapitalandel, %   100 100

 Rösträttsandel, %   100 100

 Dotterföretag   Org.nr Säte

 Nordisk Mobiltelefon International AB   556688-1305 Stockholm

 Antal andelar   100 000  100 000

 Kapitalandel, %   100 100

 Rösträttsandel, %   100 100
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 Dotterföretag   Org.nr Säte

 Netmore AB   556807-1541 Stockholm

 Antal andelar   50 000 50 000

 Kapitalandel, %   100 100

 Rösträttsandel, %   100 100

Bokfört värde

Nordisk Mobiltelefon International AB    5 000

Tarifflex AB    5 000

Tarifflex Telecom AB    5 000

Netmore AB      100

Summa    15 100

Innehav via dotterföretag   Kapitalandel, %     Rösträttsdel; %

ReWiCom Scandinavia AS, Norge      100 100

Wirefree Communications Ltd, Irland      100 100

Oy NoMob Ab, Finland      100 100

Not 11 - Ställda Säkerheter Kkr

  Koncernen  Moderbolaget

  2017-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2016-12-31

Nettotillgångar i dotterbolag      -     4 797      -              -

Aktier i dotterbolag - - - 5 000   

Företagsinteckningar 11 900     11 900 11 900 11 900

Summa ställda säkerheter 11 900     16 697   11 900            16 900

Not 12 - Eventualförpliktelser 
Inga eventualförpliktelser finns som inte är upptagna i balansräkningen.

Not 13 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Styrelsen har gjort bedömningen att bolaget behöver tillföras kapital under Q2. Mot bakgrund därav har bolaget 
tecknat avtal om vidare finansiering, som beräknas vara verkställd under Q2. Storleken på finansieringsbehovet 
bedöms vara ca 10 Msek, vilket också anses vara tillräckligt för att säkra kapitalbehovet 12 månader framöver. 

Styrelsen kommer att föreslå bolagsstämman 2018 att besluta om namnändring av moderbolaget från  
North net connect AB till Netmore Group AB.
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Underskrifter
Stockholm den 10 april, 2018

Arne Engvall
Auktoriserad revisor

Min revisionsberättelse har angivits den 12 april 2018

Rolf Norberg
Ordförande

Hans Benndorf

Rikard Slunga
Verkställande direktör

Johan Jobér
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i north net connect AB, org.nr 556830-1351

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för north net connect AB för år 2017.
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna 15-38 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens
finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dessas finansiella resultat och 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 årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och
koncernen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen och återfinns
på sidorna 1-14, 39. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra information.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och jag gör
inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det mitt 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 jag även den kunskap jag i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har inget att rapportera i
det avseendet.

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift

Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen av vilken
framgår att bolaget redovisar en förlust på -21 312 tkr och koncernen en förlust på -22 539 tkr med ett negativt
kassaflöde från verksamheten om -21 647 tkr på för det år som slutade den 31 december 2017. Vidare framgår att
bolaget och koncernen förväntar sig att trenden med negativa kassaflöden kommer att fortsätta till och med första
kvartalet 2019 och att bolaget planerar att genomföra en nyemission om 8 - 10 MSEK under andra kvartalet 2018
för att säkra finansieringen 12 månader framöver. Avsikten är att denna nyemission ska vara delvis garanterad.
Vid tidpunkten för denna årsredovisnings avgivande har dock inga beslut om nyemission fattats och några
garantiförbindelser om att teckna sig för nyemissionen har inte heller erhållits. Dessa förhållanden tyder på att
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets förmåga att fortsätta
verksamheten.
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Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

Mina 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 mina 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 mitt 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 min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning för north net connect AB för år 2017 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
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.
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Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande
direktören i något väsentligt avseende:

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

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

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt
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 mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Stockholm den 12 april 2018

Arne Engvall
Auktoriserad revisor
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Styrelse

Tekn. dr. med lång erfarenhet 
i ledande befattningar inom bl 
a Securitas och ASSA ABLOY. 
Initierade Securitas Direct inom 
Securitas och skapade CLIQ 
inom ASSA ABLOY och har vänt 
TagMaster till framgång under de 
senaste åren. Övriga engagemang 
ledamot i Tagmaster, Dualtech IT 
AB, Dualtech Holding AB.

Civ.ing. och M.Sc. med lång 
erfarenhet av telecom, radio och 
systembyggnad som anställd på 
Ericsson och andra IT- och tele-
com-företag samt som entrepre-
nör. Övriga engagemang Netmore 
AB, Miranet AB och Nordisk 
Mobiltelefon International AB.

Civ.ek. och Ekonomie Doktor 
från Handelshögskolan. Arbetat 
som forskare och lärare i tio år. 
Vd och divisionschefsbefattning-
ar mer än 25 år ibland annat 
Skandia, Postbanken, DnB och 
Länsförsäkringar. Nuvarande 
engagemang, styrelseordförande i 
Brandkontoret, Solidar Liv, Telias 
Pensionsstiftelse och PreEra samt 
ledamot i Briab, Metaforce och 
North net connect.

Civ.ing. med mycket lång erfa-
renhet från telecom i Sverige och 
utomlands som anställd och som 
entreprenör. Övriga engagemang 
Ericsson, Orange, Vodafone, Telia 
och andra telecomföretag.

Styrelseordförande

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Styrelsesuppleant

Rolf Norberg

Johan Jober

Hans Benndorf

Rikard Slunga
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Ledning

Civ.ing. och M.Sc. med lång 
erfarenhet av telecom, radio och 
systembyggnad som anställd på 
Ericsson och andra IT- och tele-
com-företag samt som entrepre-
nör. Övriga engagemang Netmore 
AB, Miranet AB och Nordisk 
Mobiltelefon International AB.

Över 10 års erfarenhet inom 
försäljning bland annat inom 
fibernät, operatörstjänster, 
webhosting och outsourcing av 
it. Passion för affärer, produk-
tutveckling och långsiktiga 
kundrelationer.

Civ.ek. med lång erfarenhet inom 
IT och Telecom och från flera 
start-ups, Telenor, TDC, Packet 
Front, Barnebys, AssiDomän m fl.

Civ.ing. med omfattande bak-
grund inom IT-branchen och 
många framgångsrika IT-pro-
jekt som arkitekt och projekt-
ledare. Upphovsman av den 
banbrytande IT-metod&platt-
form som patenterats.

Civ.ing. med mycket lång er-
farenhet från telecom i Sverige 
och utomlands som anställd 
och som entreprenör. Övriga 
engagemang Ericsson, Orange, 
Vodafone, Telia och andra tele-
comföretag.

CTO

Försäljningschef

CFO

CIO

VD

Johan Jober

Edward Rassmus

Thomas Plate

Thomas Norberg

Rikard Slunga
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Garanterad mobil- 
och datatäckning 

där du behöver den.


