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Styrelsen och verkstdillande direktdren fcir A+ Science AB avger hdrrmed foljande Arsredovisning.
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Styrelsens sdte: Stockholm
Foretagets redovisningsvaluta: Svenska (ronor (SEK).
Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i tusentals kronor (Tkr). Till fdljd av detta kan
avrundningsdifferenser f6rekomma.
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Fdrvaltn i ngsberdttelse

Information om verksamheten
A+ Science AB bedriver konsultverksamhet inom kliniska provningar. Styrelsens siite dr i Stockholm.
Koncernen bestAr numera av moderbolaget A+ Science AB och det helt vilande dotterbolaget A+ Science
Outsourcing AB. NAgon koncernredovisning upprdttas drirfor inte 2017.

Kdrnverksamheten bestAr av Clinical Services, Pharmacovigilance, Outsourcing of Consultants och
Continuing Medical Education (CME).
Clinical Services tjdnster innefattar alla tjdnster for utfdrande av kliniska provningar frin framtagning av
studieprotokoll till slutrapport inom de flesta terapiomrAden. Vi utfor anpassade uppdrag enligt dnskemAl
inom sAvtil farmaceutiska provningar fas l-lV som for medicinteknik, kosmetik och dentala provningar. A+
Science AB har en lAng erfarenhet att utdva allt frAn smA studier till storre multi-center studier.

Pharmacovigilance hanterar alla tjdinster inom drug safety, bAde inom post-marketing och kliniska
provningar, men utfor iiven tjiinster inom regulatory affairs, artwork, medicinsk information och
reklamationshantering. Vi tillhandahAller en global safetydatabas for vAra kunder. Tjtinsterna innefattar allt
frAn full PV-service till QPPV, Deputy QQPV, 24ft Safety physican service, behjalpliga med att skriva
kunders SOP's (standard operating procgdures), PSMF, PSUR's, DSUR's och RMP's samt globala och
lokala litteratu rsokningar.
Outsourcing of Consultants erbjuder engagerade och kompetenta konsulter for bemanning inom alla
yrkeskategorier inom klinisk forskning. FrAn junior till senior erfarenhet med uppdrag anpassade enligt
kundens 6nskemil. A+ Science AB erbjuder allt frAn kortare uppdrag till lAngtidsuppdrag.

Continuing Medical Education, (CME) dir specialistutbildning for liikare som i Europa varit nodviindig for att
bibehAlla sin specialistkompetens. A+ Science AB har under mAnga Ar administrerat sAdan utbildning i
samarbete med Universitetssjukhusen i Sverige. Till dagens datum och sedan 2004 har A+ Science AB
varit med om att assistera over 70 CME ackrediterinoar.

Viisentliga h?indelser under rdkenskapsiret
Under 2017 har bolaget awecklat en del av A+ Science AB:s verksamhet (City Site, SMO). Bolaget
fokuserar nu pA kdirnverksamheten inom ClinicalServices, Pharmacovigilance, Outsourcing of
Consultants och Continuing Medical Education (CME). Genom stort engagemang och arbetsgl€idje ser vi
fram emot ett framgAngsrikt och utvecklande 2018.

Resultat och st?illning
Arets resultat uppgick till -1 793 Tkr (391 Tkr).
Investeringar i materiella anl€iggningstillgAngar under Aret uppgick till 49 Tkr (92 Tkr).
Bolagets soliditet uppgick till 30,8 (36,9).
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Likviditet
De likvida medlen i bolaget uppgick vid Arsskiftet till 6,8 Mnkr (8,a Mnkr). I bolaget finns en beviljad
checkkredit pA totalt 1 Mnkr som inte har utnyttjats.
Baserat pA rimlig budget beddmer styrelsen att kassaflodet kommer ligga stabilt under 2018.

Finansiella och andra risker
De finansiella risker som foreligger utgors av valutarisker och kreditrisker.

Valutariskerna iir beroende av de avtal med kunder som ar tecknade i andra valutor dn svenska kronor.
F6r n€irvarande €ir dessa marginella och alla storre avtal, €iven med utliindska bestdrllare dir i svenska
kronor. I den mAn inkdp frin utlandet i annan valuta 6n svenska kronor forekommer motsvaras dessa av
en vidarefakturering till bestdllarna med motsvarande belopp.
Kreditriskerna bedoms vara begr€insade dA huvuddelen av koncernens kundfordringar avser storre
ldkemedelsbolag. Nya kunder erhAller kredit efter individuell provning. Under Aret har 0 SEK skrivits ned
kundfordringar.

i

Ovriga risker iverksamheten avser bland annat risken att studier avbryts i fdrtid eller att omfattningen
minskar frAn avtalat kontrakt. I samtliga avtal med koncernens kunder finns klausuler om hur detta ska
hanteras genom awecklingsplaner och hur ers€ittningen for AterstAende tjdnster ska regleras. Bolaget
loper inga risker vad griller de medicinska resultaten av utf6rda kliniska pr6vningar. Dessa Aligger helt och
hAllet uppdragsgivarna.

Framtidsutsikter
A+ Science AB kommer fortsatt att satsa pA en aktiv fdrsiiljning fdr att bygga ett lonsamt bolag genom att
bedriva verksamhet inom forskning och utveckling.
AgarfcirhAtlanden

Antalaktier

Andel i %

Aktier som innehas av bolagets personal

477 401 064

76,5

Ovriga ca 600 digare

147 055 314

23,5

(Tkr)
Nettoomsdttning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Antalanstdllda
Flerirsdversikt

2017

2016

2015

2014

25 273

31 039

28 848

25 858

27 555

-1793

61

296

2914

-15 250

736

16 327

14 192

14 040

11 594

30,8

36,9

39,6

38,0

20,8

17

23

19

16

21

'13

2013
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Fdrdndring av eget kapital (Tkr)

Aktie- Reservkapital
Belopp vid 6rets

ingang

520

fond
1

896

Overkurs.
fond
111

Balanserat Arets
resultat

837

-108

Disposition enligt beslut
av Arets Arsstdmma:

627
391

Arets resultat

Belopp vid arets

utgang

520

1

896 111837 -108 236

Totalt

resuttat

391
-391
793

-1

-1799

6 018
0

-1793

422s

F6rslag till vinstd isposition
Styrelsen fdreslAr att till f6rfogande stAende vinstmedel (kronor):
ansamlad fdrlust
6verkursfond
6rets f6rlust

08 235 551
111 837 415

-1

-1793259

I

808 605

disponeras sA att
i ny rdkning 6verfores

1 808 605
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Not

2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

25 273

31 039

283

658

25 556

31 697

Ovriga externa kostnader

-10 129

-11 566

Personalkostnader

-17 000

-1

Tkr

Nettoomsdttning

Ovriga rorelseintdikter

Rcirelsens kostnader
9 940

Avskrivningar av materiella anldggningstillgAn gar

-104

-89

Ovriga rorelsekostnader

-1 16

-44

-27 349

-31 638

-1792

59

Rdrelseresultat
Resultat

frin finansiella poster

Rdntekostnader och liknande resultatposter

-1
-1

Resultat efter finansiella poster

-1 793

61

Resultat f<ire skatt

-1 793

61

Skatt pA Arets resultat

Arets resultat

0

-1 793

330
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Not

Balansrdkning

2017-12-31

2016-12-31

38

209

100

100

Uppskj uten skatteford ran

330

330

Andra lAngfristiga fordringar

185

185

615

615

Tkr

TILLGANGAR
An I tigg n i n gsti I lgdn

M ate riell a an I dgg

gar

n i ng

stil lg Ang

ar

Inventarier, verktyg och installationer

F i n an siel I a anl iigg n i ngstil lg Ang

ar
5,6

Andelar i koncernfdretag

Summa anliiggningstillgingar
Oms

tittn

in g

824

sti I I g d n g a r

Ko rtf ri stig a fo rd ri n g a

r

Kundfordringar

3 875

3 914

Aktuella skattefordringar

445

600

Ovriga fordringar

277

0

1 690

2 568

6 287

7 082

6 796

8 422

13 083

15 503

13736

16327 4

Forutbetalda kostnader och upplupna intdkter

Kassa och bank
Sum

ma omsiittn

i

n

gstil gAn gar

SUMMA TILLGANGAR

I
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Not

2017-12-31

2016-12-31

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital

520

520

ReseMond

1 896

1 896

2 416

2 416

111 837

111 837

08 236

-108 627

-1793

391

Fritt eget kapital
Overkursfond
Balanserad vinst eller forlust

Arets resultat

-1

I

809

3 602

4225

6 018

Skulder till koncernforetaq

125

132

Summa lingfristiga skulder

125

132

2914
2 034

3 097

857

1 257

3 581

3 950

9 386

10 178

Summa eget kapital

Ldngfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Forskott fr6n kunder

Leverant6rsskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intdkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13 736

1 874

16327

A
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Noter
Tkr
Not 1 Redovisnings- och vdirderingsprinciper

Allmiinna

upplysningar

'

Arsredovisningen dr upprdittad ienlighet med Arsredovisningslagen och BFNAR2012:l Arsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Omrtikning av utliindsk valuta
Fordringar och skulder i utldrndsk valuta har vdirderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursfdrluster
pA rcirelsefordringar och rorelseskulder redovisas i rorelseresultatet medan kursvinster och kursforluster
pA finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Int?iktsredovisning
Intdrkter har tagits upp till verkligt vdrde av vad som erhAllits eller kommer att erhAllas och redovisas i den

omfattning det €ir sannolikt att de ekonomiska fdrdelarna kommer att tillgodogdras bolaget och int€ikterna
kan berdknas pA ett tillfdrlitligt satt.

PigAende tj?insteu ppdrag
Foretaget vinstavrdiknar utfdrda tjiinsteuppdrag pA ldpande rdikning i den takt arbetet utfors. PAg6ende, ej
fakturerade tjainsteuppdrag, tas i balansrdkningen upp till det beraiknade faktureringsvdrdet av utfort
arbete och redovisas i posten Ovriga fordringar.
Foretaget vinstavriiknar utforda tjdnsteuppdrag med fast pris i takt med att arbetet utfors, sk successiv
vinstavriikning. Vid beraikningen av upparbetad vinst har frirdigstiillandegraden berdlknats som nedlagda
utgifter per balansdagen i relation till de totalt beriiknade utgifterna for att fullgora uppdraget. Skillnaden
mellan redovisad intdkt och fakturerade dellikvider redovisas i balansrdikningen i posten Ovriga fordringar.

Redovisningspri nciper fdr enskilda balansposter
Anltigg ningstillgingar
lmmateriella och materiella anldiggningstillgAngar redovisas till anskaffningsvtirde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjiirt 6ver den forviintade nyttjandeperioden med hdinsyn till viisentligt restviirde.
Fdljande avskrivningsprocent tilldmpas:
M ate riel I a an I iigg

n i ngstil lg

Ang

ar

Inventarier, verktyg och installationer

20

Yo

Datorer

33

Yo

Leasingavtal
Leasingavtal omfattar hyresavtal som redovisas som operationell leasing samt kontorsutrustning och en

24
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R
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Inkomstskatter
Total skatt utgors av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultatr€ikningen, utom dA
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhorande skatteeffekter redovisas

i

eget kapital.

Aktuellskatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt for innevarande r€ikenskapsAr samt den del av tidigare riikenskapsArs
inkomstskatt som annu inte redovisats. Aktuell skatt beriiknas utifrAn den skattesats som gdller per
balansdagen.

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt €ir inkomstskatt som avser framtida rdikenskapsAr till fciljd av tidigare hiindelser.
Redovisning sker enligt balansrdikningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar pA temporiira skillnader som uppstAr mellan bokfdrda respektive
skattemdssiga vfirden f6r tillgAngar och skulder samt for dvriga skattemdssiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt ber€iknas utifrAn giillande skattesats pA balansdagen. Effekter av
fdr€indringar i grillande skattesatser resultatfors i den period fortindringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anliiggningstillgAng och uppskjuten skatteskuld som avsdittning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemtissiga avdrag
redovisas i den omfattning det dir sannolikt att avdragen kan avriiknas mot framtida skattemdssiga
overskott.
PA grund av sambandet mellan redovisning och beskattning sdrredovisas inte den uppskjutna

skatteskulden som ar hainforlig till obeskattade reserver.

Koncernforhillanden
Foretaget iir ett moderforetag, men med hdnvisning till undantagsreglerna
uppr€ittas ingen koncernredovisning.

n
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Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsdttning
Rdrelsens huvudintiikter, fakturerade kostnader, sidointdkter samt intdiktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intiikter och kostnader. men fore skatter.
Balansomslutning
Foretagets samlade tillgAngar.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag for uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Antalanstdllda
Medelantal anst€illda u nder r€ikenskapsAret.

Not 2 Leasingavtal
Arets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgAr till 887 Tkr (1727 Tkr).
Framtida leasingavgifier, f6r icke uppsdrgningsbara leasingavtal, f6rfaller till betalning enligt fOljande:

2017
lnom ett Ar
Senare din ett Ar men inom fem Ar

865
1 958
2823

2016
1

705

2788
4 493

Not 3 Medelantalet anst?illda

2017
Medelantalet

anstdrllda

17

2016

,t
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Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

I

n

g6ende anskaffn

in

2017-12-31

2016-12-31

1 611

1 519

gsvdirden

Inkdp

Forsiilj

49

92

-522

0

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

I

138

1 611

lngAende avskrivningar

-1402

-1 313

405

n

-104

-89

-1101

-1402

2017-12-31

2016-12-31

IngAende anskaffni

100

100

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

100

100

UtgAende redovisat v?irde

100

100

Forsdilj

n in g a

r/utra

n g e ri n g

ar

Arets avskrivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar
Utgiende redovisat vtirde

Not 5 Andelar i koncernf6retag

Not 6 Specifikation andelar i koncernforetag
andel

Rdstriittsandel

100

100

KapitalNamn
A+ Science Outsourcing AB

Antal
andelar
'l 000

Bokfdrt
viirde
100

100

A+ Science Outsourcing AB

Org.nr

Sdte

556746-2444

Stockholm

Not 7 Lingfristiga skulder
2017-12-31

Skuld A+ Outsourcing

125

125

2016-12-31

132 /

l'e4

,,(*tM
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Not 8 Stiillda siikerheter

2017-12-31
Sptirrade bankmedel

Ordforande

N/ G,

VAr revisionsberdttelse har ltimnats 2018Ernst & Young AB

/
/,/1
/, /--

/rv

lr{/er Sjdberg

Auktoriserad revisor

0Y - l1

2016-12-31

1 007

1 007

I

1 007

007

EY

Buildinq a better
workin{ world

Revisionsber6ttelse
Till bolagsst;imman i A+ Science AB, org.nr 556652-6835

Rapport orn 6rsredovisningen

Som del av en revision enligt ISA anvdnder vi professionellt
omd6me och har en professionellt skeptisk instiillning under
hela revisionen. Dessutom:

Uttatanden
Vi har utfdrt en revision av Srsredovisningen f6r A+ Science AB

for riikenskapsSret 2017-OL-OI - 2OI7-I2-3I.

o

Enligt v3r uppfattning har Srsredovisningen upprrittats i enligr.ned Srsredovisningslagen och ger en i alla vaiseniliga
avseenden rdttvisande bild av A+ Science ABs finansiella
strillning per den 31 december 2Ot7 och av dess finansiella
resultat f0r Sret enligt Srsredovisningslagen. F6rvaltningsberAttelsen iir forenlig med Srsredovisningens 6vriga delar.

het

bland annat utifrSn dessa risker och inhdmtar revisionsbevis som dr tillrdckliga och tindamSlsenliga f6r att utgora
en grund fOr vSra uttalanden. Risken fOr att inte upptacka
en viisentlig felaktighet till f6ljd av oegenfligheter iir h69re
dn fcir en viisentliq felaktighet som beror p,5 fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, f6rfalskning, avsiktliga uteldmnanden, felaktig information
eller i5sidostittande av intern kontroll.

Vi tillstyrker dijrfdr att bolagsstrimman faststiiller resultatriikningen och balansrdkningen.

.

Grund fiir uttalanden

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on

Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. VSrt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs niirmare i avsnittet Reyisorns
ansvar. Vi dr oberoende i f6rhSllande till A+ Science AB enligt

god revisorssed

i

Sverige och har

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

i

Ovrigt fullgjort vSrt

o

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat iir tillriicklioa och
iindamSlsenliga som grund for vBra uttalanden.

Sty,'e/sens ocfr ye,.r(sfd/Ia nde direkti)rens ansyar
Det eir styrelsen och verkstdllande direktOren som har ansvaret
f0r att Srsredovisningen uppriittas och att den ger en rdttvisande bild enligt 6rsredovisningslagen. Styrelsen och verkstiillande direktdren ansvarar iiven f6r den interna kontroll
som de beddmer Ar nddvijndig f6r att upprtitta en 6rsredovisning som inte inneh6ller nSgra veiseniliga felaktigheter, vare
sig dessa beror p3 oegentligheter eller p3 fel.

.

Reyisorns ansyar

iir att uppnS en rimlig grad av srikerhet om att 5rsredovisningen som helhet inte innehSller nSgra viiseniliga felaktigheter, vare sig dessa beror pE oegeniligheter eller p3 fel,
VSra m8l

och att lamna en revisionsberdttelse som innehSller

vSra

uttalanden. Rimlig seikerhet iir en h0g grad av stikerhet, men
iir ingen garanti fdr att en revision som utfors enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka en

vrisentlig felaktighet om en sSdan finns. Felaktiqheter kan
uppstS p3 grund av oegentligheter eller fel och anses vara

vdsentliga om de enskilt eller tillsammans rimlioen kan f0rvdntas pSverka de ekonomiska beslut som anvAndire fattar med
grund i Srsredovisningen.

A member

firm of Ernst & Young GIobal Limited

skaffar vi oss en f0rstSelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse f6r v3r revision for att utforma
gransknings8tgdrder som dr leimpliga med hlinsyn till omstiindigheterna, men inte fdr att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

utviirderar vi kimpligheten i de redovisninqsprinciper som
anvdnds och rimligheten i styrelsens och verkstijllande
direktdrens uppskattningar i redovisningen och tillh6rande
u pplysningar.
drar vi en slutsats om leimpligheten i att styrelsen och verkst6llande direktdren anvdnder antagandet om fortsatt drift
vid upprdttandet av Srsredovisningen. Vi drar ocksS en
slutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevisen, om
det finns n6gon viisentlig oseikerhetsfaktor som avser
sSdana hiindelser eller fOrhSllanden som kan leda till

betydande tvivel om bolagets f6rmSga att fortsiitta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
vdsentlig osiikerhetsfaktor, mSste vi i revisionsberdttelsen

fijsta

Vid uppreittandet av Srsredovisningen ansvarar styrelsen och

verkstdllande direktdren f0r beddmningen av bolagets f6rmSga att fortsiitta verksamheten. De upplyser, ntr s3 Ar
tilkimpligt, om fdrh6llanden som kan pSverka fdrm8gan att
fortsiitta verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilkimpas dock inte om
styrelsen och verkstiillande direkt6ren avser att likvidera
bolaget, upphOra med verksamheten eller inte har nSoot
realistiskt alternativ till att gora nSgot av detta.

identif ierar och bed6mer vi riskerna for viiseniliga felaktigheter i Srsredovisningen, vare sig dessa beror p6 oegenfligheter eller p3 fel, utformar och utfor gransknings8tgdrder

uppmrirksamheten

pE

upplysningarna

i

5rs-

redovisningen om den viisentliga osiikerhetsfaktorn eller,
om sSdana upplysningar rir otillriickliga, modif iera uttalandet om Srsredovisningen. VSra slutsatser baseras pE de

revisionsbevis som inhiimtas f ram till datumet f6r
revisionsberiittelsen. Dock kan framtida hiindelser eller
fdrh5llanden gdra att ett bolag inte liingre kan fortsiitta
verksa mheten.

.

utverderar vi den overgripande presentationen, strukturen

och innehSllet i Srsredovisningen, dairibland

upplys-

ningarna, och om Srsredovisningen Sterger de underligqande transaktionerna och hiindelserna oE ett sdtt som

ger en rdttvisande bild,

Vi mSste informera styrelsen om bland annat

revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten f6r den.
Vi m6ste ocksS informera om betydelsef ulla iakttagelser under
revisionen, driribland de eventuella betydande brister i den 7
interna kontrollen som vi identifierat.
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)
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
f iirf attningar
Uttalanden
Utdver v3r revision av Srsredovisningen har vi tiven utfOrt en
revision av styrelsens och verkstiillande direktdrens forvaltning fdr A+ Science AB fOr riikenskapsSret 2OI7-O1-OI 2OI7-L2-3L samt av fdrslaget till dispositioner betrtiffande
bolagets vinst eller forlust-

Vi tillstyrker att

bolagssteimman disponerar vinsten enligt
f0rslaget i f0rvaltningsberiittelsen och beviljar styrelsens ledamdter och verkstdllande direktoren ansvarsfrihet fdr riikenska psSret.

Grund fiir vttalanden
Vi har utfdrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. VSrt

ansvar enligt denna beskrivs narmare

i

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anvdnder vi professionellt omdOme och har en professionellt
skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskningen av
fOrvaltningen och f6rslaget till dispositioner av bolagets vinst

eller fdrlust grundar sig friimst pE revisionen av

reken-

skaperna. Vilka tillkommande granskningsStgiirder som utfdrs
baseras p3 v3r professionella bedOmning med utgSngspunkt i

risk och vdsentlighet. Det innebiir att vi fokuserar granskningen p5 s8dana Stgarder, omrSden och f0rhSllanden som ar
viisentliga fcir verksamheten och diir avsteg och dvertriidelser
skulle ha siirskild betydelse fOr bolagets situation. Vi g3r
igenom och prdvar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
StgArder och andra f0rhSllanden som iir relevanta f6r vSrt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag for vSrt uttalande
om styrelsens fOrslag till dispositioner betriiffande bolagets
vinst eller forlust har vi granskat om fdrslaget 5r fdrenligt med
a ktiebolagslagen.

avsnittet Reyisorns

ansvar. Vi dr oberoende i forh6llande till A+ gsisnss AB enligt

god revisorssed

i

Sverige och har

i

ovrigt fullgjort

vSrt

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

G0teborg den 19 april 2O1B
Ernst & Young AB

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat iir tillriicklioa och
lindamSlsenliga som grund fOr vSra uttalanden.
5f yrelsens och

verkstillande direktdrens ansyar
Det iir styrelsen som har ansvaret fOr fdrslaget till dispositioner betriiffande bolagets vinst eller forlust. Vid fdrslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedOmning av om
utdelningen iir fOrsvarlig med hiinsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart, omfattning och risker stdller pE storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
stiillning i ovrigt.

ktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar for bolagets organisation och fdrvaltningen

av bolagets angeliigenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlOpande bedoma bolagets ekonomiska situation och att
tillse att bolagets organisation dr utformad s3 att bokfOringen,
medelsfdrvaltningen och bolagets ekonomiska angeliigenheter
6vrigt kontrolleras p3 ett betryggande siitt. Den verkstiillande
direktOren ska skdta den lOpande forvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 6tgdrder som ar nodvandiga fdr att bolagets bokforing ska fulli

gdras

i

overensstiimmelse med lag och

fdr att

medels-

f6rvaltningen ska skdtas p3 ett betryggande siitt.
Revisorns ansvar
VSrt m3l betriiffande revisionen av forvaltningen, och ddrmed
vSrt uttalande om ansvarsfrihet. iir att inhamta revisionsbevis
f0r att med en rimlig grad av siikerhet kunna beddma om nSgon
styrelseledamot eller verkstiillande direktdren i n8got vdsentligt avseende:

o

foretagit nSgon StgArd eller gjort sig skyldig till nSgon forsummelse som kan fdranleda ersiittningsskyldighet mot
bolaget, eller

.

p3 nEgot annat stitt handlat i strid med aktiebolagslagen,
Srsredovisningslagen eller bolagsordningen.

VErt m3l betriiffande revisionen av fcirslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller f0rlust, och diirmed vSrt uttalande om
detta, iir att med rimlig grad av sdkerhet bedOma om fdrslaget
iir fOrenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig srikerhet 6r en hog grad av sdkerhet, men ingen garanti
fOr att en revision som utfdrs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptdcka Stgerder eller fcirsummelser som
kan fdranleda ersiittningsskyldighet mot bolaget, eller att ett

f0rslag till dispositioner av bolagets vinst eller frirlust inte 6r
f0renligt med aktiebolagslagen.
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