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Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i JS Security Technologies Group AB intygar härmed dels att denna
kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen
samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen fastställts på ordinarie årsstämma den
2021. Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition i moderföretaget
Stockholm den

2021

Hampus Nyström
Verkställande direktör
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för JS Security Technologies Group AB, 559225-3123, med säte i Stockholm, får härmed
avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019-11-05 - 2020-12-31, vilket är företagets första
räkenskapsår.
Årsredovisningen är i SEK.

Allmänt om verksamheten
Koncern och moderbolaget
Bolaget ska direkt eller indirekt genom bolag utveckla och sälja IT-relaterade tjänster och produkter,
samt programvara och därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige
och utomlands.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Koncern
Belopp SEK
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Soliditet

2020-12-31
7
negativ
1 556 297
66,5

Moderföretag
Belopp SEK
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Soliditet

2020-12-31
negativ
1 728 972
73,5

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har nedanstående händelser varit de mest betydande
· Under året har Bolaget gjort ett omvänt förvärv av dotterbolaget, JS Security Technologies AB.
· Dotterbolaget har under året genomfört en kontantemission där bolaget tillfördes 1.215.900 SEK
efter kostnader.
· Dotterbolaget har under räkenskapsåret genomfört en kvittningsemission på totalt 360 500 SEK.
· Bolaget har inlett en dialog med Spotlight Market om en notering.
· Version 1.0 av Delta/Net lanserades under året.

Information om ägare
Bolagets ägare med ett ägande överstigande 10 procent:
Aktiebolaget NEVISWE - 20%
Pierre Grönberg - 15,53%
Erik Wåhlin - 12,50%
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Förväntad framtida utveckling
Koncern och moderbolaget
·
·
·

Moderbolaget förväntas noteras på Spotlight Market.
Bolaget förväntar sig att stärka upp sin interna organisation med nyanställningar inom försäljning
och utveckling.
Styrelsen lämnar inga prognoser för framtiden.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Koncern och moderbolag
Det finns flertalet risker som kan påverka bolagets verksamhet och resultat. Flertalet av de interna
riskerna förebygger Bolaget genom att stärka koncernens interna rutiner, men det finns yttre faktorer
som koncernen inte kan påverka. Investerare ska vara aktsamma vid investeringar och ska alltid
skapa sig en helhetsbild av Bolaget innan en investering görs i bolaget.

Assently:
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Eget kapital
Aktie- Övrigt tillskjutet
kapital
kapital

Reserver

Koncernen
Ingående balans 2020-05-29
Justerad ingående balans 2020-05-29

-

-

-

Förändringar direkt mot eget kapital
Fond för utvecklingskostnader
Summa

-

-

1 461 158
1 461 158

500 000
500 000

-

-

-

-

-

500 000

-

1 461 158

Balanserat resultat
inkl årets resultat

Innehav utan
best. inflytande

-666 236
-666 236

-

Förändringar direkt mot eget kapital
Fond för utvecklingskostnader
Summa Förändringar i redovisade värden

-1 461 158
-1 461 158

-

Transaktioner med ägare
Omvänt förvärv dotterbolag
Överkursfond
Aktieägartillskott
Summa

-1 427 480
2 629 880
70 000
1 272 400

-

-71 144
-71 144

-

-926 138

-

Transaktioner med ägare
Nyemission
Summa
Omföring mellan poster i eget kapital
Summa
Eget kapital 2020-12-31

Koncernen
Årets resultat
Summa
Årets resultat

Omföring mellan poster i eget kapital
Justering av resultat före förvärv
Summa
Eget kapital 2020-12-31
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Aktiekapital
Moderföretag
Vid årets början
Aktieägartillskott, erhållna
Nyemission

Reservfond

Fritt eget
kapital

70 000
1 076 000

500 000

Disposition enl årsstämmobeslut

Årets resultat
Vid årets slut

-375 494
500 000

-

770 506

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 70.000 kr (0 kr).

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning
Summa

Belopp i SEK
770 506
770 506

Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Assently:
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i SEK

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Not

2019-11-052020-12-31

7 252
7 252

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat

-670 020
-662 768

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

-3 468
-666 236

Resultat före skatt

-666 236

Årets resultat

-666 236

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare

-666 236

Assently:
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Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK

Not

2020-12-31

2

1 461 158
1 461 158

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Plattform

Summa anläggningstillgångar

1 461 158

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

625
87 031
87 656
7 483
95 139
1 556 297
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Balansräkning - koncernen
Belopp i SEK

Not

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övrigt tillskjutet kapital
Reserver
Balanserat resultat inkl årets resultat

500 000
2 629 880
1 461 158
-3 556 018

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

1 035 020

Summa eget kapital

1 035 020

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

292 661
208 616
20 000
521 277

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 556 297

Assently:
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Kassaflödesanalys - koncern
Belopp i SEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

Not

2020-12-31
-666 236
-666 236
-666 236

-87 656
521 277
-232 615

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-1 461 158

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 461 158

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Erhållna aktieägartillskott

1 631 256
70 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 701 256

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets slut

7 483
7 483
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Resultaträkning - moderföretag
Belopp i SEK

Not

2019-11-052020-12-31

Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Rörelseresultat

-372 026
-372 026

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

-3 468
-375 494

Resultat före skatt

-375 494

Årets resultat

-375 494

Assently:
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i SEK

Not

2020-12-31

3

1 500 000
1 500 000

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

Summa anläggningstillgångar

1 500 000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

200 000
24 835
224 835
4 137
228 972
1 728 972
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i SEK

Not

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

500 000
500 000
1 076 000
70 000
-375 494
770 506
1 270 506
231 250
207 216
20 000
458 466
1 728 972

Assently:
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Kassaflödesanalys - moderföretag
Belopp i SEK
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Not

2020-12-31
-375 494
-375 494
-375 494

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

-224 835
458 466

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-141 863

Investeringsverksamheten
Förvärv av dotterföretag

-1 500 000

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 500 000

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Erhållna aktieägartillskott

1 576 000
70 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

1 646 000

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets slut

4 137
4 137

Assently:
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i SEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och för första året också enligt
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar
Plattform
Bolaget har valt aktiveringsmodellen gällande upparbetning av den platfform som bolaget aktiverat
under året. Upptaget värde avser de fakturor som bolaget erhållit från extern part för utveckling av
plattformen.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen. Avskrivning kommer att påbörjas i samband med att plattformen är helt
färdigställd.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Plattform

Koncern
år

Moderföretag
år

5

5

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten 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 första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

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

Assently:
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Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att
utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas
per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses
förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen
innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader
medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
Under året har bolaget genomfört ett omvänt förvärv (omvänt förvärv innebär att den legala modern
betraktas som dotterbolag vid upprättande av förvärvsanalys och koncernredovisning) av JS Security
Technologies AB i syfte att skapa förutsättningar för notering.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för
erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga 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
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader,
identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Not 2 Plattform
2020-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Internt utvecklade tillgångar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar:
Vid årets slut
Ackumulerade uppskrivningar:
Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar:
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

1 461 158
1 461 158
1 461 158

Moderföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar:
Vid årets slut
Ackumulerade uppskrivningar:
Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar:
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

Assently:
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Not 3 Andelar i koncernföretag
2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Förvärv
-Vid årets slut

1 500 000
1 500 000

Ackumulerade uppskrivningar:
Vid årets slut

-

Ackumulerade nedskrivningar:
Vid årets slut

-

Redovisat värde vid årets slut

1 500 000

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

Dotterföretag / Org nr / Säte
JS Security Technologies AB, 559226-6323, Stockholm

Antal
andelar
72 520

i%
100

2020-12-31
Redovisat
värde
1 500 000
1 500 000

Not 4 Koncernuppgifter
Inköp och försäljning inom koncernen
Av koncernens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 % av inköpen och 0 % av
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhör.
Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0 % av inköpen och 0 % av
försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.
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Underskrifter
Stockholm den

2021

Christian Kronegård
Styrelseordförande

Hampus Nyström
Verkställande direktör

Pontus Wilgodt

Per Holmstedt

Hans Orre
Vår revisionsberättelse har lämnats den
Parsells Revisionsbyrå AB

2021

Jan Hamberg
Auktoriserad revisor

Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål
för fastställelse på ordinarie årsstämma.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i JS Security Technologies Group AB
Org.nr 559225-3123

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för JS Security Technologies
Group AB för räkenskapsåret 2019-11-05 - 2020-12-31.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 2020-12-31 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget
och koncernen.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den
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 för bedömningen av
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Den 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 avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, 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 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.
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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 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 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 misstag, 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
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen och koncernredovisningen. 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 och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag 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. Mina 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 jag 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 jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen.
Jag ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensam ansvarig för mina
uttalanden.
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
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av
styrelsens förvaltning för JS Security Technologies Group AB för räkenskapsåret 2019-11-05 - 2020-12-31
samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
JS Security Technologies Group AB, Org.nr 559225-3123
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Styrelsens 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.
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 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 därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
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.

Stockholm den

2021

Parsells Revisionsbyrå AB

_________________________________
Jan Hamberg
auktoriserad revisor
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