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Styrelsen och verkställande direktören för Envirologic AB (Pub!) får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2018.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltnings berättelse
Information om verksamheten
Envirologic AB har sin verksamhet i Uppsala. Här leds och bedrivs produktutveckling, tillverkning,
marknadsföring och försäljning. Envirologic är ett miljövårdsföretag, som har utvecklat ett robotsystem
för rengöring av hälsovådliga utrymmen.
Per den 2018-12-31 hade Envirologic AB totalt 595 aktieägare.
Ramsta Innovation AB är ensam aktieägare i Envirologic AB med både A- och B-aktier. Övriga ägare har
endast B-aktier.
Ramsta Innovation AB är den störste ägaren och ägs av grundarna Jan Sandberg, Anders Lif och Bjarne
Graff samt av F öretagssupport Christer Pamrin AB .
Envirologic levererar tekniska lösningar som hjälper våra kunder att skapa rena och hygieniska miljöer
på ett konkurrenskraftigt sätt och utan att äventyra sina anställdas hälsa.
Företaget har sitt säte i Uppsala.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under bötjan av 2018 meddelades patent (SE 1500233-0) för den värmeväxlartvätt som provkörs i
samarbete med Vattenfall.
Under perioden har bolaget påbötjat sin nya satsning i Danmark där man nu har startat ett helägt
dotterbolag.
Under andra kva1talet har bolagets första av två optionsprogram lösts in. Med ett utnyttjande av ca 80,2%
av optionerna tillfördes bolaget cirka 3,7 Mkr före emissionskostnader om ca 0,3 Mkr.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång. '
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Försäljningstakten av EVO Cleaner förväntas vara ökande allteftersom den geografiska marknaden
ökar och fler grisproducenter inser effektiviteten och enkelheten i användandet av roboten. Vi ser
inga tekniska eller kvalitetsrisker i konstruktionen av roboten. Största risken är snarare den möjliga
osäkerheten i prisutvecklingen på fläskmarknaden samt effekter från 2018 års torka.

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet(%)

2018

2017

2016

2015

2014

23 587
2 442
20 464
88,1

18 602
2 147
15 480
82,0

6 117
-3 571
11 249
78,8

12 493
238
7 398
63,4

9 729
-1 876
6 227
55,4

Förändring av eget kapital
Aktie-

Belopp vid årets ingång
Avskrivning aktiverade
utvecklings utgifter
Avsättning till fond för
utvecklingsavgifter
Emission
Emissionsutgifter
Arets resultat

Belopp vid årets utgång

Reserv-

Fond för

Överkurs-

Ansamlad

Summa

kapital

fond

utv. utg.

fond

förlust

eget kapital

998 553

4 765 233

341 984

12 564 423

-5 980 282

12 689 911

84 583

0

-84 583

-16 000

16 000
140 124

3 603 655
-298 193
1 886 328

1138 677

4 765 233

273 401

15 869 885

-4 025 371

0

3 743 779
-298193
1886328
18 021 825

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
ansamlad förlust
Överkursfond
årets vinst

-5 911 699
15 869 885
1 886 328

11 844 514
disponeras så att
i ny räkning överföres

11 844 514

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. \

Envirologic AB (Pub])
Org.nr 556572-1775

3 (12)

2018-01-01
-2018-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

23 586 805
0
23 586 805

18602449
18 967
18 621 416

-10558317
-4 895 534
-4 930 542

-8 775 691
-3 855 231
-3 441 869

-408 602
-20 792 995
2 793 810

-335 568
-16 408 359
2 213 057

Resultat efter finansiella poster

-303 849
-48 013
-351862
2 441 948

0
-66 436
-66 436
2 146 621

Resultat före skatt

2 441 948

2146 621

-555 620
1886 328

1 679 064
3 825 685 \

Resultaträkning

Not

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning av materiella och immateriella
anläggningsti I!gångar

3

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat
Årets resultat

4

5
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Balansräkning

Not

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

6

914 579

1202303

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgift annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

7
8

549 237
260 782
810 019

0
76 757
76 757

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppsltjuten skattefordran

9
10

416 497
1 123 444
1539 941
3 264 539

0
1679064
1 679 064
2 958124

3 308 607
2 400 102
5 708 709

3 373 712
1 148 896
4 522 608

1 388
121
323
588
2 421

796
594
304
222
916

679 336
121 594
445 858
403 365
1650153

9 068 530
17199 155

6 348 650
12 521 411

20 463 694

15 479 535

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

11

~
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Not

2018-12-31

2017-12-31

1 138 677
4 765 233
273 401
6177 311

998 553
4 765 233
341 984
6105 770

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

12

Aktiekapital
Reservfond
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

15 869 885
-5911699
1 886 328
11 844 514
18 021 825

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga ko1tfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13
11

11

15

12 564
-9 805
3 825
6 584
12 689

423
967
685
141
911

0

314 287

286
790
664
129
869

57 142
1 216 400
234 312
967 483
2 475 337

20 463 694

15 479 535

314
906
273
947
2 441

~
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012: 1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Bolagets redovisningsvaluta är svenska kronor, SEK.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

lntäktsredovisning
Varor
Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i
enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
Tjänsteuppdrag
Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt enligt uppdragens respektive
färdigställandegrad, så kallad successiv vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs
huvudsakligen genom att jämföra nedlagda uppdragsutgifter med totala uppdragsutgifter.
För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfö11
tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjä1t över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

5 år

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgift annans fastighet
Inventarier, verktyg och installationer

5 år
5 år
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Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader . Eventuella
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
Ingen koncernredovisning upprättas enligt ÅRL 7:3

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försäljningskostnader.

Inkomstskatter
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
Soliditet(%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning. ~
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Not 2 Nettoomsättningens fördelning
2018
Nettoomsättningen per rörelsegren
Varor
Tjänster
Uthyrning robotar

23 063
463
59
23 586

2017

268
567
970
805

18 242 480
337 468
22 500
18 602 448

2018

2017

2
5
7

1
4
5

843 500
2 390 147
3 233 647

727 680
1477779
2 205 459

221
240
1 160
1 622

100
710
861
671

221 100
140 597
774 405
1136102

4 856 318

3 341 561

2018

2017

-303 849
-303 849

0

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

Not 4 Resultat från andelar i koncernföretag

Nedskrivningar fordran på dotterbolag

0 ~
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Not 5 Aktuell och uppskjuten skatt

Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Justering avseende tidigare år
Totalt redovisad skatt

2018

2017

555 620

483 869
-2 162 933
-1679064

555 620

Avstämning av effektiv skatt
2018
Procent

Belopp
2 441 948

Procent

Belopp
2 146 621

22,00

-537 229
-83 993

22,00

-472 257
-11 612

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Underskottsavdrag avseende tidigare års
underskott
Övrigt
Redovisad effektiv skatt

2017

2 162 933
22,75

65 602
-555 620

-78,22

Not 6 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Årets aktiverade utgifter, inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1679 064

2017-12-31

4 049 726
16 000
4 065 726

3 908 145
141 581
4 049 726

-2 847 424
-303 723
-3 151147

-2 545 199
-302 225
-2 847 424

914 579

1202 302

2018-12-31

2017-12-31

Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

610 915
610 915

0
0

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-61 678
-61 678

0
0

Utgående redovisat värde

549 237

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 7 Förbättringsutgifter annans fastighet

0~
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Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
2018-12-31

2017-12-31

1 525 749
227 225
1 752 974

1 467 949
57 800
1525749

-1 448 992
-43 200
-1492192

-1 415 649
-33 343
-1 448 992

260 782

76 757

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
416 497
416 497

0
0
0

Utgående redovisat värde

416 497

0

2018-12-31

2017-12-31

1 679 064

0
1 679 064

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 9 Andelar i koncernföretag

Not 10 Uppskjutna skattefordringar

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Ianspråktagna fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

-555 620
1123 444

1679064

Utgående redovisat värde

1123 444

1 679 064

2018-12-31

2017-12-31

2 655 000
50 000
2 705 000

2 655 000
50 000

Not 11 Ställda säkerheter

F öretagsinteckning
Tillgångar med äganderättsförbehåll

2 705 000 ~

Envirologic AB (Pub))
Org.nr 556572-1775

11 (12)

Not 12 Antal aktier
Namn
Antal A-Aktier
Antal B-Aktier

Antal
aktier (2018)

Antal
aktier (2017)

395 100
8 297 091
8 692191

395 100
7 227 440

2018-12-31

2017-12-31

0
0

85 719
85 719

2018-12-31

2017-12-31

1 500 000
0

1 500 000
0

2018-12-31

2017-12-31

335 769
215 356
396 005
947130

240 902
146 388
580 192
967 482

Not 13 Långfristiga skulder

Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut

Not 14 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Utnyttjad kredit uppgår till

Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster

Not 16 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.
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Min revisionsberättelse har lämnats

Linda Sandler
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Envirologic AB (publ)
Org.nr. 556572-1775
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Envirologic AB (publ) för år 2018.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Envirologic AB (publ)s finansiella ställning per den 31
december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

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 Envirologic AB (publ) 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 och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att
den 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 som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen
av bolagets 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.

Revisonis ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen 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. ~
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för
mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och
verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Omjag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan
fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. ~
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Envirologic AB (publ) för år 2018 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 Envirologic AB (publ) 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 verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets 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 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
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, eller
• 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 ~"rmed
mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust
inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Uppsala den
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Linda Sandler
Auktoriserad revisor
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