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Koncernen sammanfattning perioden januari - december 2018
- Nettoomsättningen uppgick till 40 101 (32 322)fkr.
- Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick tilt 4 gO7 (5 1 19) Tkr
- EBITDA-marginal uppgick titt 12,2 (15,8) %
- Rörelseresultat på EBIT-nivå uppgick ilt 427 (435) Tkr
- EBIT-marginal uppgick till 1 ,1 (1,3) %
- Periodens resultat uppgick flt -12 (316) Tkr
- Periodens resultat per aktie uppgick till 0,0 (0,1)* kr
- Eget kapital per aktie uppgick titt 5,18 (4,40)* kr

*) Proforma efter sammanläggning

Finansiella mål
- Organisk tillväxt
- EBITDA marginal
- Nettoskuld / EBITDA

> 15 o/o

> 15 o/o

<2

VD har ordet
Vår affär ska stödja kundernas mitiö- och håtlbarhetsmåt.
lndustriarmatur har varit i framkant av flödesreglering och nivåmätning i över 40 år, trots ständigt
förändrade marknadsvillkor och ny teknikutveckling. Under de senaste 10 åren har verksamheten
utvecklats från fokus på hårdvara till ett allt större fokus på system och uppkopplade tjänster. Detta
som en effekt av bolagets fokusering mot energidistributörer med lösningar inom miljöteknik baserade
på modern kommunikationsteknik och uppkopplade tjänster.

Digitalisering och hållbarhet ger tydtig kundnytta
Vi lever i en oerhört spännande tid. Förändringarna i samhället, ivår bransch och inom lndustriarmatur
har aldrig skett i så snabb takt som nu. Allt som har nytta av att vara uppkopplat kommer att bli
uppkopplat. Omvandlingen mot det uppkopplade samhället drivs snabbt framåt av
digitaliseringsinitiativ av kritiska processer med hållbarhet och effektivisering som må1.
Bolagets ambition är att vara i framkant av marknadsomvandlingen för att säkerställa att vi fortsätter
vara relevanta för såväl befintliga som nya kunder när nya digitaliseringsinitiativ tas.

Strategi för mervärden och affärsnytta
Vår grundstrategi är oförändrad: vi ska nå framgång inom vår befintliga kärnverksamhet och bli
ledande på utvalda tillväxtområden, samtidigt som vi upprätthåller brånschledande rörelsemarginaler
och ett starkt kassaflöde. På så sätt kan vi skapa mervärde för aktieägarna och samtidigt genelera
värde för våra kunder, medarbetare och för samhället i stort.

Tack
Vårt fortsatta kundarbete präglas av en fortsatt förflyttning uppåt i värdekedjan där vi säkerställer att vi
arbetar med kunder som efterfrågar våra rådgivande tjänster och där vi kan bidra med konkret
affärsnytta.

Avslutningsvis villjag tacka alla duktiga kollegor, kunder, ägare och partners - tillsammans gjorde vi ett , ,z
ll["f,133:018! 

- Nu blickar vi semensamt framåt med ny enersi mot ett nytt år med nya sOännande 
r(_

Jan-Eric Nilsson
Verkställande direktör & Koncernchef
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Förva ltn i n gs berätte lse

Styrelsen och verkställande direktören for lA lndustriarmatur Group AB (publ), 556623-4976, fär
härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåre[ zot a.

Allmänt om verksamheten

Koncern
lA lndustriarmatur Group AB (publ) med säte i Göteborg är moderbolag i lndustriarmaturkoncernen
som hiälper kunder inom energisektorn att effektivisera sin verksamhet och agera proaktivt i
miljöfrågor. Bolaget gör detta med egenutvecklade uppkopplade produkter och qanster, framfor allt för
att mäta, övervaka och reglera olika nivåer och flöden i kundernas applikationer, till exempel
transformatorgropar, fjärrvärmenät eller biobränsle-silos.
lA lndustriarmatur Group AB (publ) - koncernen består av tre helägda dotterbolag, lA lndustriarmatur
AB, SIPP AB och WaterVision Sweden AB och delas idag in i tre atfärsområden.

lA Customer Services
Är en tjänst som bygger på bolagets loT plattform. Här erbjuds övervakning av kundernas
uppkopplade enheter, kundinterface och framtagning av rapporter. Dessutom erbjuds utbildning,
hjälpverktyg för installation, service och underhåll. Tjänsten är licensbaserad med fleråriga kundavtal
och idag är drygt 100 kunder i nio länder anslutna till tjänsten.

lA LevelControl
Består av lA SIPP och lA LevelWatcher. lA SIPP som är en unik och effektiv metod för miljö- och
kvalitetssäker tömning av vatten med fullt dokumenterad spårbarhet. lA SIPP hjälper i forsta hand
elnätsbolag med automatisk tömning av transformatorgropar samt att leva upp till högt ställda miljömål
och gällande lagstiftning. ldag finns drygt 1000 lA SIPP enheter installerade i nio länder. Här finns äver
produktområde lA LevelWatcher som är en kostnadseffektiv lösning för att mäta och övervaka nivåer
på distans. Mätvärden kommuniceras och används för att mäta förbrukning och optimera logistik.
Overvakningen minskar även risken för att användare står med tomma förråd när behovet okar. ldag
levereras lA LevelWatcher for mätning av biobränsle (pellets) och petroleumprodukter på den svenska
marknaden. Nya identifierade marknader och användningsområden utökar potentialen.

lA Flow Control
Består av två produktområden, lA Valves och lA HECON, där lA Valves med effaren kunskap, hjälper
kunderna inom energi- WS- och industriprojekt att få rätt ventiler och manöverdon för en effektiv
flödeskontroll. Verksamheten etablerades inom lndustriarmatur for ca 40 år sedan och bolaget är en
välrenommerad partner. lA HECON erbjuder kunder lösningar för att fjärr- och lokalstyra ventiler
försedda med hydrauliska manöverdon. Ett typiskt användningsområde är ledningsnät for fjärrvärme
och fjärrkyla. Konkurrensfördelen med lA HECON är att ge kunden en snabbare respons och ökad
säkerhet. Med ett fjärrvärmenät som överstiger 30 år är det svenska fjärrvärmenätet i behov av både
effektivisering liksom underhåll. Även den nordiska marknaden i övrigt erbjuder en god potential.

Moderföretag
Verksamheten består i att driva koncernövergripande frågor samt att äga aktier i dotterbolag.
Nettoomsättningen uppgick under året till 1 319 (587) Tkr. Rörelseresultatet uppgick till -34 (0) Tkr.
Resultat efter finansiella poster uppgick till 0 (1 590) Tkr och periodens resultat uppgick fl|2 446 (5
880) Tkr. 12017 års resultat ingick utdelning från aktier i dotterbolag med 1 590 Tkr.-
Mocierbolagets egna kapital upipgick vid peiiodens slut till 29 g2aiås szol rri. Olning"n törktaras *
främst av genomförd nyemission under andra kvartalet. Soliditeten uppgick till 99 0/o (99 %). O!
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Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Koncern
Belopp tkr 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014_12_31
Nettoomsättning
Rörelseresultat EBITDA
EBITDA-marginal %
Rörelseresultat EBIT
EBIT-marginal o/o

Balansomslutning
Avkastning på eget kapital %
Soliditet i%
Definitioner: se not 16

40 101
4 907

12,2
427
1,1

30 913
Neg

66

32322
5 119

15,8
435
1,3

28 596
o,2
54

29 022
4 966

17,1
-364
Neg

29 380
Neg

52

27 966
1 360

4,9
-2762

Neg
34 971

Neg
41

27 340
2723

10,0
-1924

Neg
33 164

Neg
50

Modertöretag
Belopp tkr 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 201s-12-s1 2014-12-s1
Nettoomsättntng 1 319 587 360 510 S39
Resultat efter finansnetto - 1 590 145 -919 -61
Balansomslutning 30 314 25 858 zr 846 2a 427 2T 64s
Soliditet i% 99 99 93 91 S2

Verksamheten
Under 2018 ökade försäljningen med drygt 24 %. EBITDA resultatet blev samtidigt i paritet med
foregående år. Det jämförelsevis lägre resultatet förklaras av marknadssatsningai under 2018 som
påverkat bruttomarginalen samt kostnader för fortsatt fokus på produktutveckling och expansion som
påverkat EBITDA. Omsättning och resultat är fortsatt helt i linje med bolagets långsiktiga mål och
strategi.
FÖrsta delen av året har kännetecknats av förberedelser med notering av bolagets aktie. Notering
skedde därefter den 11 juni på Spotlight Stockmarket (f.d. Aktietorget).
Jämte förberedelser inför noteringen har marknadsarbetet under året haft stort fokus. En viktig del har
varit att tydliggöra och lyfta fram vårt digitala erbjudande. Digitalisering av transformatorstationer står
högt på agendan för våra kunder. Ett av flera viktiga syften med digitalisering av transformatorstationer
är att gå från schemalagda underhållsbesök på stationen till ett mer tillståndsbaserat underhåll.
Bolagets digitala erbjudande, automatisk tömning av vatten ur transformatorgropar, är en förutsättning
för att kunna minska antalet besök vid station.
Aret har också kännetecknats av flera nyrekryteringar for att i högre takt kunna vidareutveckla bolagets
erbjudande. Detta är helt i linjen med Bolagets målmedvetna arbete med att ta fram fler efterfrågade
nya tjänster. Allt i syfte att underlättavära kunders utmaningar i arbetet mot en digital
transformatorstation.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
- Ramavtal har tecknats med en svensk energikoncern.
- En första leverans har skett till en stor australiensisk energileverantör.
- En extra bolagsstämma beslutade om en sammanläggning av bolagets aktie där 50 aktier

lades samman tillen.
Bolaget emitterade fyraåriga teckningsoptioner till koncernens ledande befattningshavare
lndustriarmaturaktien noterades på Spotlight Stockmarket (f.d. Aktietorget) den 11 juni

Väsentliga händelser efter årets utgång
- lnga väsentliga händelser har inträffat efter årets utgång
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Omsättning och resultat
Nettoomsättningen var 40 101 (32 3ZZ)Tkr.
Rörelseresultatet på EBTTDA nivå blev 4 907 (5 1 19) Tkr.
Rörelseresultatet på EBIT nivå uppgick fll 427 (435) Tkr. Efter avdrag för finansnetto pä -424 (-382)
uppgick resultat efter skatt tll -12 (316) Tkr.

Finansiell ställning
Under året har koncernens finansiella ställning fortsatt att forbättras. Stärkt kassaflöde från den
löpande verksamheten tillsammans med under året genomförda nyemissioner har sammantaget sänkt
koncernens räntebärande nettoskuld fll -1 314 (3 975) Tkr.
Koncernens soliditet har stärkts och uppgick per 31 december till 66 % (s4 o/o)

Likviditet
Kassaflödet från den löpande röretsen uppgick tiil 2 065 (2 530) Tkr.
Vid årsskiftet uppgick koncernens likvida mbOet inklusive beviljad checkkredit till 6 230 Tkr.

lnvesteringar och avskrivningar
Arets totala investeringar uppgick till 1 733 (541)Tkr. Huvuddelen avsåg vidareutveckling av befinfliga
produkter och har aktiverats som utgifter för utvecklingsarbete.
Resultatet har belastats med 4 4e0 g 4s4) Tkr i avskrivning at vatav 81 (72) Tkr avser materiella
tillgångar, 1 400 (1 413) Tkr avser avskrivningar på tidigare års balanseradå utgifter for
utvecklingsarbete samt 2 999 (2 999) Tkr avser avskrivning på goodwill.
Nedskrivningar har skett med 0 (200) Tkr.

Eget kapital
Eget kapital for koncernen uppgick den 31 december tilt 20 439 (15 494) Tkr varav
aktiekapital utgjordes av 19 710 (17 606) Tkr.

Antalanställda
Under året har antal anställda inom koncernen varit 13 (12), varav 33 % (33 %) kvinnor.

Förväntad framtida utveckling

Koncern
På kort sikt bör gjorda. marknadssatsningar ge en successivt ökad efterfrågan av våra erbjudanden
hos energibolagen. På längre sikt driver kundernas ökande fokus på digitalisering och miljotrågor
efterfrågan av lA SIPP och lA HECON. Bolagets uppkopplade lösningai ger kunderna bäitre 

-

funktionalitet, effektivare processer och skapar mervärden som tillståndsbaserad övervakning,
rapporter och analyser.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Koncern
Koncernens affär är, företrädesvis vid större prqekt, förknippad med osäkerhet över att kunna bedöma
när ett pQekt kommer att upphandlas. En annan operativ risk är om någon eller några
pilotinstallationer faller och inte utvecklas enligt plan.
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Agare 28 december 2018
IOWA Holding AB
Stiftelsen Chalmers Tekn. Högskola
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I nd ustria rmatu ra ktien

Det totala antalet aktier vid årets utgång uppgick till 3 942 000 st. Aktiens kvotvärde var den 31
december 2018 5,00 kronor.
Under året har två riktade emissioner genomförts, dels en mindre för att skapa förutsättningar för
sammanläggning av aktien och dels en spridningsemission i samband med aktiens notering på
Spotlig ht Stockmarket.
Antalet aktier minskade genom en sammanläggning av 50 aktier till en.

Ägarbild
Den största ägaren i lndustriarmatur Group är IOWA Holding AB som innehade 1 333 334 aktier
motsvarande 33,82 % av kapital och röster per 28 december 2018. Därutöver innehade Stiftelsen
Chalmers Tekniska Högskola 522 002 aktier motsvarande 13,24 o/o av kapital och röster. De tio största
ägarna i lndustriarmatur Group AB (publ) innehar sammantaget 76,96 % andel av kapital och röster
och framgår av aktuell ägarlista per 28 december 2018. Bolaget är ett s.k. avstämningsbolag vilket
innebär att aktierna är papperslösa och registrerade hos Euroclear Sweden AB.

lA I nd ustriarmatu r Grou p aktieägarförteckn i n g

Försäkrings AB Avanza Pension
Fore C lnvestment Holding AB
Kjell Nilsson
Swedbank Försäkring
JOELAL AB
Trisala AB
IOWA AB
Stephan Mangold

Summa 10 Största Ägarna
övriga Ägare

Totalt Antal Aktier

AntalAktier
1 333 334

522 002
278 953
220 040
180 000
143 426
100 000
100 000
81 390
74 664

AndelKapital
33,82
13,24
7,08
5,58
4,57
3,64
2,54
2,54
2,06
1,89

AndelRöster
33,82
13,24
7,08
5,58
4,57
3,64
2,54
2,54
2,06

3 033 769
908 231

76,96
23,04

89

76,96
23,04

Källa: Euroclear

Nyckeltal per aktie SEK (koncernen) 2018
EBITDA per aktie 1,24
Resultat per aktie 0,00
Eget kapital per aktie 5,18
Utdelning per aktie 0,0*
Antalaktier 3 942 000

2017 20'16
0,029 0,028
0,002 -0,005
0,880 0,870

0,0 0,0
176 056 648 176 056 648

100,00

2015 2014
0,008 0,017
-0,019 -0,015
0,085 0,102

0,0 0,0
167 137 148 161 687 148

3 942 000 100,00

.) enligt styrelsens förslag

Teckningsoptioner
Det finns 166 000 utestående teckningsoptioner i Bolaget. Varje teckningsoption berättigar till en ny
aktie till en teckningskurs om 35 SEK. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan ske
under perioden från och med den 1 januari2022 tilloch med den 31januari2022.

Utdelningspolicy
lA lndustriarmatur Group befinner sig i en expansionsfas och prioriterar därav att återinvestera
vinstmedel i verksamheten. lA lndustriarmatur Gro
omständigheterna tillåter

up mål sättning är att lämna utdelning när
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Aktieägarinformation
De lå rsra pport jan uari-ma rs
Arsstämma
De lårsrapport jan uari-j u n i

Delårsrapport januari- september
Bokslutskommunik6

Eget kapital

16 maj2019
16 maj2019
23 augusti 2019
I november2019
2S lebruari 2O2O

Ovrigt bundet
eget kapital
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Fritt eget
kapital

Aktie-
kapital

Koncernen
Vid årets början
Nyemission

Arets resultat
Utvecklingsfond

Vid årets slut

17 606
2 104

1 589

1 050

-3 701
2 853

-12
-1 050

19 710

Aktie-
kapital

2 639

Reserv-
fond

-1 910

Fritt eget
kapital

Moderföretag
Vid årets början
Nyemission
D isp osition e nl årsstämm obesl ut
Lämnat villkorat aktieägartillskott
Arets resultat

Vid årets slut

710

710

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen foreslår att fritt eget kapital, I 508 182 kr, disponeras enligt följande:

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

I 508 182

summa s 6081rn<

17 606
2 104

7 210
2 853

-3 000
2 445

,19 710 9 508
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Belopp itkr Not 2018-01-01-
2018-12-31

2017-01-01-
2017-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

Rörelseresultat

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

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Periodens resultat

Hänförligt till
Modefforetagets aktieågare

40 101
1 306

114

32322
s22

99

2

3

41 521

-16123
-9 097

-11 394

-4 480

32943

-12 270
-6 681
-8 873

-4 684
427

39
-463

435

-387
5

3 53

53

2637

3

-15

-12

-12

316

316
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Belopp itkr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
I m m ateriel la anläggni ngsti I I gå n gar
Balanserade utvecklingsarbeten
Goodwill

M ateri el I a an I äg g n i n gsti I I gå n g a r
lnventarier, verktyg och fordon

Summa anläggningstillgångar

Omsättn i ngstillgån gar

Varulager m m
Råvaror och handelsvaror
Förskott till leverantörer

Ko rtf ri sti ga f o rd ri n g ar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

I
6

7 170
1 463

7 264
4 462

I

B 633

413

11 726

66
413 oo

I 046

5 900
197

11 792

3 550
118

11

6 097

12 523
294

723

3 668

11 100
121

1

588

13 540

2230

11810

1 326

21 867 16 804

30 913 28 596
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Belopp itkr Nof 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Rapital

Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserat resultat inkl årets resultat

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit
Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga korlfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19 710
10 062
2 639

-11972

17 606
30 739

1 589
-34 440

20 439 15 494

12

13

1

916

20 439

648

15 494

14

648

268
2282
1 716
5 560

917

4 384
1 815
1 789
4 197

I 826 12 185

30 913 28 596

/LL
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Kassaflödesanalys - koncern
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B itkr
Den löpande ve n
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m *

Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från föränd ri ng ar i rörel sekap ital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökn ing(-)/M inskn ing (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

lnvesteri n gsverksam heten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader
Upptagna lån
Amofiering av låneskulder

Kassaflöde från finansieringsverksam heten

Arets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medelvid årets slut

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m *

Av- och nedskrivningar

Not 2018-12-31 2017-12-31

3
4 480

53
4 684

4 483
-1 88

4 737
9

4 296

-2 429
-1 558
1 757

4746

146
-2 402

40

2 065

-1 306
-427

2 530

-522
-19
37

-1739

7 140
-2183

-4 385

-504

7 648
-8 514

672 -866

904
1 326

{ 160
{66

2 230

2018-12-31
4 480

*rr-r^r;31g(

1 326
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Resu ltaträkning - moderföretag
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Belopp itkr Not 2018-01-01-
2018-12-31

2017-01-01-
2017-12-s1

Röre/sens intäkter
Nettoomsättning

Röre/sens kostnader
Övriga externa kostnader

Rörelseresultat

Resulfaf frän finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Koncernbidrag

Resultat före skatt

Arets resultat

1 319 587

1 319

-1 353

587

-587

-34

34
1 5904

5 2 446

1 590

4290
2 446 5 880

2 446 5 880
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Balansräkning - moderföreta g
Belopp itkr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
Fi nansiel la an Iägg n i n gsti Ilgån gar
Andelar i koncernforetag

Summa anläggningstillgångar

Omsäftningstillgångar
Kortf ri sti g a fo rd ri n ga r
Ford ringar hos koncernföretag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

10

11

25 050 25 150

25 050 25 150

25 050 2s 150

4803 137
60

3 197

2 067

480

228

5 264 708

25 85830 314
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Balansräkning - moderfö retag
Belopp itkr Not 2018-12-31 2017-12-s1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19 710
710

17 606
710

20 420

10 062
-3 000
2 446

1B 316

30 446
-29116

5 880
I 508 7 210

14

29 928

101
62

184
39

25 526

84
100
30

118

386 332

30 314 25 858
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Not 2018-12-31 2017-12-31Belopp itkr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m *

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaf I öd e f rä n fö rä n d ri n g a r i rö re I se ka p ital
Ökning(-)/Minskni ng (+ ) av rörelseford rin gar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Arets kassaflöde
Likvida medelvid årets början
Likvida medelvid årets slut

* Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Avyttring dotterföretag
Utdelning dotterföretag
Aktieägartillskott
Koncernbidrag netto

-454
1 590

-3 639

-4s4 -2 049

-454

-2718
54

-2049

2 066
61

-3 118 78

7 140
-2183

4 957

1 839
228

78
{50

2 067

2018-12-31
100

-3 000
2 446

228

2017-12-31

-'l 590
4 290

-6 339

464 -3 639
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Moder-
företag

år

Noter

Not I Redovisningsprinciper
Belopp i tkr om inget annat anges.

AI I m än na redovisn i ngsp ri nc i per
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmän na råd BFNAR 2012: 1 Arsredovisning och koncernredövisn in g (K3).

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan
u nder avsn ittet "Redovisningsprinciper i moderföretaget".

Värderi ngspri n c i per m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan

I m m ateriella ti I lgängar

Övrig a immaterietla tittg ångar

Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och
varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.

år
Följande avskrivni ngstider tillämpas

Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten
Goodwill

5
10

M ate ri el I a a n I ägg n i n gsti I I g ä n g a r

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår forutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. utginer/
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer C:



lA lndustriarmatur Group AB (publ)
556623-4976

15(23)

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade forbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen,
Följande avskrivningstider tillämpas:

O pe rati o n el I a I eas i n g avtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive
utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden

Koncern
Moder-

företag
år

Materiella anläggni
-lnventarier, verktyg och installationer 5 5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de
enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Leasing - leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal (hyresavtal), oavsett om de är
operationella eller finansiella. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt
leasingavtal.

år

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärder
genomförts, t ex terminssäkring, används terminskursen. Valuta kursdiffeenser som uppkommer vid
reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de
uppkommer.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskatfningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat foretag, normalt ett
forsäkringsforetag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgitter som har
betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger.

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna
till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna
kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna awiker
från forväntningarna (investeringsrisk). lnvesteringsrisk foreligger även om tillgångarna är överförda ti
ett annat företag.
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Avgiftsbestämda planer
Avgifterna for avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld

Förmånsbestämda planer
Företaget har valt att tillämpa de forenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1.

Skaff
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga iesultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppikjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
skillnader som härrör från forsta redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och for mojligheten att i framtiden använda skattemåssiga
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
skuld forväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och s-katiåregler
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital

lntäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. lntäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag for rabatter.

Koncernredovisning

Doftertöretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Beståmmande inflytande innebär en rätt att
utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseforvärv Fygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas
per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidfunkt ses
foruärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen
innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter oöh kostnader
medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för
erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder Jamt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänforliga till rörelseförvärvet samt eventuell
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt
minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
forvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företageis intäkter och kostnad er#
identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. CL
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Varav män

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterforetag
överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag for ackumulerade avskrivningar
och eventuell nedskrivning,

Not 2 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantal et anstäl I da

Moderföretag
Totalt moderföretaget

Dotterföretag
Sverige

Totalt dotterföretag

Koncernen totalt

13 I8

8

12

13 12 8

{3 8 42 8
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Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2018-01-01- 2017-01-01-
2018-12-31 2017-12-31

Moderföretag
Löner och andra ersättningar

Dotterföretag
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Koncernen
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Not 3 Avskrivningar av materiella och immateriella
an läggn i ngstillgångar

7 156
3 891
1 254

7 156
3 891
1 254

2018-01-01-
2018-12-31

5 993
2 805

692

5 993
2 805

692

2017-01-01-
2017-12-31

Koncern
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Balanserade utg ifter för utvecklingsarbeten
Goodwill
lnventarier, verktyg och installationer

Nedskrivningar fördelade per tillgång :
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Moderföretag
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång

Not 4 Resultat från andelar i koncernföretag

-1 400
-2 999

-81

-1 413
-2 999

-72

-4 480 -4 484

-200

-4 480 -4684

2018-01-01-
2018-12-31

2017-01-01-
2017-12-31

n ng n

Not 5 Bokslutsdispositioner

1 590

2018-01-01-
2018-12-31

I 590

2017-01-01-
2017-12-31

Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag

Summa

2 988
-542

4 300
-10

2 446 4290
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2018-12-31 2017-12-31
Koncern
Acku m u le rade an skaffn i n g svä rde n :

-Vid årets början

Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Arets avskrivning enligt plan

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

29 986 29 986

29 986

-25 524
-2999

-28 523

29 986

-22 525
-2 999

-25 524

I 463 4 462

Modedöretag
Acku m u le rade an skaffn i n g svä rden :

Vid årets slut
Acku m u I e rade avskriv ni ng ar en I ig t p lan :

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 7 Skatt på årets resultat
2018-01-01-
2018-12-31

2017-01-01-
2017-12-31

Koncern
Aktuellskatt
Uppskjuten skatt

Moderföretag

-15 -12
275

-15 263

K
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2018-12-31 2017-12-31
Not 8 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Koncern
Acku m u I e rade a n skaff n i n g svä rd e n.
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Omklassificeringar

Acku m u I e rade avskri v n i n g a r:
-Vid årets början
-Omklassificeringar
-Arets avskrivning

-Arets nedskrivning

Redovisat värde vid årets slut

Moderföretag
Acku m u lerade an skaffn ing svärden :

Acku m u le rade avskrivn i ng ar:

Redovisat värde vid årets slut

Not 9 lnventarier, verktyg och installationer

13 845
522

-168

15 s05 14 199

-6 935

-1 400

-8 335 -6 735
-200

7 170 7 264

2018-12-31 2017-12-s1

14 199
1 306

-5 489
167

-1 413

Koncern
Acku mulerade anskaffnin g svärden :
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar

-Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Aterforda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Omklassificeringar
-Arets avskrivning

-Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal
ingär med följande belopp

Moderföretag
Acku m u le rade an skaffn i ng svä rden :

-Vid årets slut
Acku m u le rade avskrivn i ng ar en I ig t p lan :

-Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

871
428

814
19

-518
556

1 299

-805

-81

871

-658
481

-556
-72

-886 -805

413

lnga

66

lnga
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2018-12-31 2017-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Avyttring

Redovisat värde vid årets slut

Dottefföretag / Org nr / Säte

25 150
-1 00

25 150

-S. 

pec av modertöretagefs och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
aktier.

Antal
andelar

25 050

2018-12-31
Redovisat

värde

25 150

2017-12-31
Redovisat

värdei%
Sipp AB, 5567 , Göteborg

23 850
1 200

100
23 850

1 200
lA lndustriarmatur AB, 556551-2422, Göteborg
WaterVision Sweden AB, 556790-4387, Göteborg

100
100

25 050 25 160

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2018-12-31 2017-12-31

Koncern
Hyra
Försäkring
Övriga poster

354
51

318

344
33

211

723 588

Moderföretag
Övriga poster

Not {2 Checkräkningskredit

60

60

2018-12-31 2017-12-31
Koncernen
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del

Utnyttjat kreditbelopp

4 000
-4 000

2250
-2 249

I

Moderföretaget
Utnyttjat kred itbelopp

Not 13 övriga skuldertill kreditinstitut
2018-12-31 2017-12-31

Koncern
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 648 916

648 916

Moderföretag
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2018-12-31 2017-12-31

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen
Upplupna semesterlöner
Ber. sociala avgifter
Ber. löneskatt
Uppl intäkter
Övriga poster

501

157
504

3 705
693

420
132
244

2827
574

Moderföretaget
Ovriga poster

5 660 4 197

11839

39 118

Not 15 Koncernuppgifter
Av moderforetagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 9,5 o/o (0 o/o) av inköpen och 100 %
(100 %) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

Not 16 Nyckeltalsdefinitioner
EBITDA: Rörelseresultat fore finansiella poster, skatt, av- och nedskrivningar
EBITDA-marginal %: EBITDA / Nettoomsättning
Rörelsemariginal (EBIT) %: Rörelseresultat / Nettoomsättning
Avkastning på eget kapital: Arets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare / Genomsnittligt eget kapital "rSoliditet: (Totalt eget kapital + 78 o/o av obeskattade reserver) lTotala tillgångar /
Nettoskuld/EB|TDÄ: (Räntebärande skulder - likvida medel) / EBITDA \
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Underckrifter

Göteborg den 23 april2019

Rask Nilsson
Styrelseordförande

nar

Jörgen Hentschel

Vår 'revisionsberättelse har lämnats den 23 april2019.

Frejs

ulf

Koncernens resultat- och balansråkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål
ör fastställelse på ordinarie årsstämma.
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i lA lndustriarmatur Group AB (publ)
Org.nr 556623-4976

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttolonden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för lA lndustriarmatur Group AB
(publ) för räkenskapsåret 2018.

Enligt vår 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 20I8-t2-31och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.

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

Grund för uttdlanden
Vi har utfört revisionen enligt lnternationalstandards on Auditing (lSA) och god revisionssed isverige
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvor. Vi är oberoende i

förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

uttalanden.

Sty re I se n s o ch v e rkstä I I a n d e d i re ktö re n s d n svd r
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 misstag.

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. 7

,^(

IA Industriarmatur Group AB (publ), Org.nr 556623-4916

1 (4)
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Revisorns onsvor
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, 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 misstag och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

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

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

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

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

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet
om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en

väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i

årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta
verksamheten,

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

- inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrging, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är
ensamt ansvariga för våra uttalanden, ,/,6
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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 identifierat,

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttaldnden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för lA lndustriarmatur Group AB (publ) för
räkenskapsåret 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

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

avsnittet Revisorns ansvor. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens och verkställdnde 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. 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 onsvar
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 åtgard 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 bolagsordninge

FneJs
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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
a ktiebolagslagen.

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 tilldispositioner av bolagets vinst ellerförlust
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 23 april 2019

Frejs AB

Ulf Johan

Auktoriserad
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