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Förvaltn i ngsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Hitech & Development Wireless Sweden AB, 5567g4 -6521,
med säte i Kista, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-g1.

Allmänt om verksamheten
Ar 2017 har varit ett år-präglat av satsning och omställning med att lägga till inomhuspositionering i
realtid vilket marknadsförs som tjänster baserat på det egänutvecklade systemet GEpS (Griffin -
Enterprise Positioning Services). Antalet anställda har fördubblats undeiåret, från 15 anställda till 30
anställda. Denna satsning i kombination med att bolagets traditionella verksamhet att erbjuda
komponenter och moduler inom trådlös kommunikation 1wi-R+Aluetooth) har genomgått ett
generationsskifte med låg omsättning och ökade kostnader har haft en negativ påve-kan på bolagets
resultat.

Utveckl i n g av föret agets v etkftfrn"l:o resultat och ställning Betopp iTkr
16-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013_12_31

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antalet anställda
Soliditet %
Definitioner: se not

1 852
-27 787
31 245

24
75,0

25924
520

26228
16

30,9

27 410
247

22010
14

21,3

8 064
-7 588
15 373

14
28,g

14 027
239

13 842
11

23,8

Bolaget har_tidigare beslutat att vidareutvecklas till ett företag som erbjuder tjänster och licenser
baserade på de egenutvecklade mjukvaruplattformarna Griffin loT plaiform och GEpSrM. Genom
dessa erbjuder bolaget sina kunder mojligheten att snabbt och kosinadseffektivt, digitalisera sin
ve-rksamhet och göra sina produkter och uppgifter tillgängliga via internet eller kundärnas eget
affärssystem och Smartphone Appar. Genom att tillhåndähåtta tråctos anstutning eller nyckätfardiga
sy.stem kan bolaget stödja sina kunder att omvandla sin affärsmodell från att säljå hårdvara till att
erbjuda en tjänst och innehållvia molnet.

Allt fler områden digitaliseras nu i en allt snabbare takt. Tack vare uppkoppling mot internet blir våra
hem smartare, industrier effektivare och samhällen mer hållbara. Digitalisårinöen driver på industrins
redan höga omställningstakt ytterligare, och öppnar för nya affärsmödeller oci gör andra överflödiga.

H&D Wireless Sweden Holding AB (publ) org.nr. 559077-0714, tillika moderföretag iden nya
koncernen, bildades den 1 september 2016 och bedrev ingen verksamhet innan fSrvärvet av H&D
Wireless Sweden AB den 28 juni 2017 dä koncernredovisning upprättades. Moderföretaget bestod
endast av likvida medel vid förvärvstidpunkten. Koncernens försia kvartal var således 1 juli till den 30
september 2O17 vilket redovisas i den bolagsbeskrivning som publicerades på bolagets hemsida den
20 december 2017. Detta i samband med öteringen av-moderbolagets aktiäserie-d'på ruasoaq First
North i Stockholm. Digitaliseringen står högt upp på agendan hos stora företag och bolaget ser att det
genomslag det fått i sin ambition att öka kännedom och genomlysning av bola-get genom att notera
moderbolagets aktie har varit fantastiskt.
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Aktiekapital,
nyemission

Resery/ond
övr bundna

fonder
Frift eget

under
rets

Aktieägartillskott, erhållna
Fond för utvecklingaavgifter
D i sposition e n I å rsstä m mobe sl ut
Arets resultat

Vid årets slut

4 866

773
43 101
4 866

-27 787

1 053 10 145 12221

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust

att till
balanserat resultat
årets resultat

Totalt

disponeras för
balanseras i ny räkning

Summa

e e medel:
i Tkr

40 008
-27 787

12 221

12 221

12221

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter.
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Belopp iTkr Nof 2017-01-01-
2017-12-31

2016-01-01-
2016-12-31

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggn ingstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Arets resultat

1 852
5 769

653

32010
5 514
1 089

3

-1329
-11239
-21967

B 274

-270
-1 090

38 613

-17 315
-7 485

-10 878

-450
-1677

-27 621

I
-175

808

-288
-27 787 520

-27 787 520

-27 787 520
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Belopp iTkr Nof 2017-12-31 2016-12-31

TILLGANGAR

Anläggningsti I lgångar

I m m ateriel la a n I ägg ni ngsti I I gån g ar
Balanserade utgifter för utvecklin gsarbeten
och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt likn rättigheter

M ateriel I a a n I ägg n i ngsti I lg å n g a r
lnventarier, verktyg och installationer

Summa anläggningstillgångar

Omsättningsti llgångar

Varulager mm
Råvaror och förnödenheter

Ko rtfri sti ga ford ri ng ar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernforetag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

4

5

23 894

227

19 057

24 121 19 057

3465466

546 346

24 667

684

19 403

1 513
684

263
3 169

560
880

1 513

237
41
68

981
1 953

4 872

1 022

3 280

2032

6 578 6 825

31 245 26 228
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Belopp iTkr Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OGH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Nyemission under registrering
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 053

10 145

1 001
53

5 278
11198

24 363
15 645

-27 787

6 332

24 363
-23110

520
12 221 1 773

23 419 B 105

504

3 568

299
909

2 546

3 022
29

1 005
10 000

2 487
1 579

7 826 18 122

31 245 26 228
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Nof
2017-01-01-
2017-12-s1

2016-01-01-
2016-12-31

Den löpande verksam heten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändri ngar av rörelsekapital

8
-27 787

1 085
520
450

-26702 970

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)iMinskning (+) av varutager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Okning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-26702

828
-1 594
-7 777

970

-1820
5 044

I nvesteri ngsverksam heten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

Fi nansieri ngsverksam heten
Nyemission
Erhållna aktieägartillskott
Amortering av lån

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Arets kassaflöde
Likvida medelvid årets början
Likvida medelvid årets slut

-35245

-5 769
-578

4 194

-5 514
-155

-6 347

43 101
-2 519

-5 669

3 753

-489

40 582 3 264

-t 010
2032

I 789
243

1 022 2032
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i Tkr om inget annat anges

Al lmän na redovis n i ngspri nciper
lrsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2O12:l Arsredovisning och koncernredovisning
(K3).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Ovriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsväräen där inget annat anges.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
lntäkter 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 fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tiltförlifligt sätt.

Anläggningstillgångar
lmmateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsenfligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

lnventarier, verktyg installatione r: 20o/o

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal
redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättningar
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortlristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). 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 och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. lcke-monetära poster räknas inte
om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

Koncernuppgifter
H&D Wireless Sweden Holding AB (pu!l) org.nr. 559077-0714, tittika moderföretag i den nya
koncernen, bildades den 1 september 2016 och bedrev ingen verksamhet innan fdrvärvet av H&D
Wireless Sweden AB den 2! juni 2017 dä koncernredovisning upprättades. Moderföretaget bestod
endast av likvida medel vid förvärvstidpunkten. Koncernens första kvartal var således 1 juli till den 30
september 2017 vilkel redovisas i den bolagsbeskrivning som publicerades på bolagets hemsida den
20 december 2017. Detta i samband med röteringen av-moderbolagets aktieserie-å på Nasdaq First
North iStockholm

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.

Antalanställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
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Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag for uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning

Not 2 Byte av uppställningsform för resultaträkningen
Resultaträkningen ska upprättas antingen kostnadsslagsindelad (bilaga 2 tiil ARL) eller
funktionsindelad (bilaga 3lill ARL). Den kostnadsslagsindetade resultätrakningen visar företagets
prestationer under året och vad det kostat att utföra dessa prestationer medan den funktionsindelade
resultaträkningen delar in kostnaderna i olika aktiviteter som tillverkning, forsäljning och administration.
Ett företag får bara byta uppställningsform för resultaträkningen om delfinns sårsr]tOa skäl och är
förenligt med reglernai2kap.2 och 3 SS ARL (3 kap. 3 S ARL).

H&D Wireless Sweden.f-o!9ry AB (publ) org.nr. 559077-0714, tillika moderföretag i den nya
koncernen, förvärvade H&D Wireless Sweden AB den 28 juni 2017 dä koncernredävisning
upprättades vilket redovisas i den bolagsbeskrivning som publicerades på bolagets hemsida den 20
december 2017. Med anledning av att koncenren tiliämpar en kostnadsslagsin<i'elad resultaträkning
byter dotterföretaget uppställningsform från tidigare tillämpad funktionsindåad resuttaträkning.

Not 3 Anställda och personalkostnader

M ed e I a nta I et a n stä I I d a
2017-01-01-
2017-12-31 Varav män

2016-01-01-
2016-12-31 Varav män

Sverige

Totalt
24 20 16 13
24 t6 13

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelsetedamöter m. ft. och övriga anstättda

20

2017-01-01-
2017-12-31

2016-01-01-
2016-12-31

Löner och andra ersättningar, styrelse och VD 445 846
14 568 314 8 273 372Löner och andra ersättningar, Anställda

Summa 15 014160 8273372

Av de löner och ersättningar som lämnats till övriga anställda avser 4 296 672 kr (1 1 16 2g2 kr) andra
ledande befattningshavare än styrelse och VD.

Redov is n i n g av kö n sfö rde I n i n g i fö retag s ted n i n g a r
2017-12-31 2016-12-31

Andelkvinnor
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

50o/o

100Ä
50%

0o/o

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2017-01-01-
2017-12-31

2016-01-01-
2016-12-31

Löner och andra ersättningar: 15 014
5 874
1 683

8 273
2 189

108

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader) 1 )

1) Av företagets pensionskostnader avser 123 870 kr (f.å. 0 kr) företagets VD och styrelse.
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Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2017-12-31 2016-12-s1

Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-lnternt utvecklade tillgångar
-Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut
Acku m u le rad e av skriv n i ng a r
-Vid årets början
-Aterförda avskrivn in gar på avyttringar och utrangeringar
'Arets avskrivning

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

19 341
5 769

-1 168

13 943
5 514
-116

23 942

-284
354

-1 18

19 341

-48

-236

-48 -284

23 894 19 057

Not 5 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och Iikn rättigheter
2017-12-31 2016-12-31

anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Rörelseförvärv

Vid årets slut
Acku m u le rad e avskrivn i ng a r
-Vid årets början

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 6 lnventarier, verktyg och installationer

48
227

48

-48

275

-48

48

-48 -48

227

2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar

Acku m u le rad e av skriv n i nga r
-Vid årets början
-Arets avskrivning

Redovisat värde vid årets slut

697
352

542
155

1 049

-351
-152

697

-253
-98

-503 -351

546 346
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Not 7 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
2017-12-31 2016-12-31

För egna och avsättningar

Företagsinteckningar
Fordringar

För koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag

Summa ställda säkerheter

Not 8 övriga upplysningar till kassaftödesanalysen

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Avskrivningar
Nedskrivn ingar/reversering av nedskrivni n gar

1 500
33

1 533

1 533

2017-12-31 2016-12-s1

270
815

450

1 085 450
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Hitech & Development Wireless Sweden AB
Org.nr 556784-6521

Rapport om å rsredovisningen

Uttalonden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Hitech & Development Wireless Sweden AB för
räkenskapså ret 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Hitech & Development Wireless Sweden ABs
finansiella ställning per den 2Ot7-72-37 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt lnternationalstandards on Auditing (lSA) och god revisionssed i

Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.Vi är
oberoende i förhållande till Hitech & Development Wireless Sweden AB enligt god revisorssed i

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkstölldnde direktörens onsvor
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 tillämpligf 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. /

"ö
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Revisorns onsvor
Våra 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 våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

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

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

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

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

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

- utvärderar vi 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.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifieraty
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttolanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Hitech & Development Wireless Sweden AB för räkenskapså ret2017
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i

avsnittet Revisorns onsvor. Vi är oberoende i förhållande till Hitech & Development Wireless Sweden
AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Sty re I se n s o ch ve rkstä I I o n de d i rektö re n s o n svo r
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 ansvcrr
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

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

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och
därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen. /
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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 vi professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Göteborg den 3 april 2018

Frejs Revisorer AB

Ulf Johan

Auktoriserad revisor
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