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 Stockholm 2020-
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Förvaltningsberättelse 

Styrelsen och verkställande direktören för Ivisys  Sweden  AB, 556803-7898, med säte i Stockholms 
län, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31. 

Allmänt om verksamheten 
Företaget kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik 
programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång 
erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys. 

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (Al) 
och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar 
som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de 
fiesta  industri produktioner är IVISYS verksamma på en global volymmarknad i stark tillväxt. 
Automationsbranchen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0 tillvägagångssätt. De lösningar som 
IVISYS erbjuder är tillgängliga för de  fiesta  industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk 
avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Bolaget erhöll en första order kombinerad med en avsiktsförklaring värd mer än 5,0 MSEK. Bolaget 
ska leverera ett antal installationer till Nobel Biocare tillsammans med Goodtech AB, ett 
automationsföretag utvalt som Nobel Biocares leverantör för ett antal automatiserade 
inspektionsceller. 

Bolaget erhöll en  repeat  order på en  Implant Inspector  till Nobel Biocare, liknande de två redan 
installerade system hos Nobels tillverkningsanläggning i Karlskoga. 

På bolagets årsstämma valdes en ny styrelse för bolaget, och bolaget välkomnade två nya 
styrelseledamöter: Fredrik Schultz och Daniel Nyhren. 

Vid stämman bestämdes att IVISYS huvudkontor skall flyttas från Köpenhamn till Stockholm. Alla 
anställda i Köpenhamn erbjöds en position i Stockholm. 

Bolaget erhöll en fjärde repeatorder för ett inspektionssystem från Orkla  Home  Care, levererat 
tillsammans med en ny produktionslinje från Östrand & Hansen som kommer att vara bolagets kund 
för denna leverans. 

Bolaget mottar  repeat  order från Logevo (del av  Inter  IKEA-gruppen) på en IVISYS  Logistic Inspector. 

Bolaget erhöll en order på en  Shape Inspector  från Gnutti Carlo. 

Bolaget erhöll en order på två IVISYS  Pallet Inspectors  från ICA Gruppen AB. 

Bolagets styrelse har utsett Stefan Bohman till ny VD för IVISYS. Nuvarande VD Mikael Sjöholm 
kommer att fortsätta inom IVISYS men i rollen som CTO. Bytet kommer att ske under Q2 2020 dock 
senast 27:e maj. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Bolaget erhöll en första order på en IVISYS  Pallet Inspector  från LPR (La  Palette  Rouge). 

Bolagets nya VD, Stefan Bohman, kommer att tillträda under Q2 2020, dock senast den 27:e maj. 

Efter periodens utgång har marknaden och samhällen drabbats av spridningen av Covid-19. Den 
rådanande osäkerheten har för närvarande me haft betydande påverkan på pågående leveranser 
men bolaget har sett en negativ påverkan på orderingången under det första kvartalet 2020. Det är 
svårt att kvantifiera virusspridningens fortsatta påverkan på verksamheten resterande del av 2020 och 
IVISYS bedömer situationen framåt som osäker. 

Ägarförhållanden 
Bolaget är ett helägt dotterföretag till Ivisys AB, organisationsnummer 556998-4981, med säte i 
Stockholms län. 
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Belopp i Tkr 
2014/15 

 

(16 mån) 

   

Nettoomsättning 8 073 8 285 7 688 6 428 5 940 
Resultat efter finansiella poster -7852 -2860 144 151 83 
Soliditet % 32 14 22 20 31 

För definitioner av nyckeltal, se not 

    

Eget kapital 

 

Aktiekapital, 
nyemission 

under mg 

 

Fritt eget 
kapital 

Vid årets början 50 000 

 

537 512 
Aktieägartillskott, erhållna 

  

8 380 000 
Disposition en! årsstämmobeslut 

     

Årets resultat 

  

-6 251 637 

Vid årets slut 50 000 2 665 875 

Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott uppgick till 11.380.000 kr (3.000.000 kr). 

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 2 665 875, disponeras enligt följande: 

   

Belopp i kr 
Balanseras i ny räkning 2 665 875 

Summa 2 665 875 

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med 
tillhörande noter 

ii 
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Belopp ikr Not 2019-01-01- 
2019-12-31 

2017-09-01-

 

2018-12-31 

Nettoomsättning 

 

8 072 698 8 284 543 
Förändring av varulager samt pågående arbeten 
för annans räkning 

 

398 549 1 598 261 
Övriga rörelseintäkter 

 

15 669 122 749 

  

8 486 916 10 005 553 

Rörelsens kostnader 

   

Råvaror och förnödenheter 

 

-3911885 -3 377 933 
Övriga externa kostnader 

 

-4 017 160 -2 596 065 
Personalkostnader 2 -8 303 306 -6 758 498 
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 

 

-61 756 -60 015 
Övriga rörelsekostnader 

 

-1 449 -16 547 
Rörelseresultat 

 

-7 808 640 -2 803 505 

Resultat från finansiella poster 

   

Räntekostnader och liknande resultatposter 

 

-42 997 -56 570 

Resultat efter finansiella poster 

 

-7 851 637 -2 860 075 

Bokslutsdispositioner 3 0 118 000 
Resultat före skatt 

 

-7 851 637 -2 742 075 

Skatt på årets resultat 4 1 600 000 300 000 

Arets resultat 

 

-6 251 637 -2 442 075 
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Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

       

Inventarier, verktyg och installationer 5 

 

105 498 

 

94 747 

   

105 498 

 

94 747 

Finansiella anläggningstillgångar 

       

Uppskjuten skattefordran 

 

2 081 237 

 

481 237 

  

2 081 237 

 

481 237 

Summa anläggningstillgångar 

 

2 186 735 

 

575 984 

Omsättningstillgångar 

       

Varulager mm 

       

Råvaror och förnödenheter 

  

450 000 

 

385 714 
Varor under tillverkning 

 

2 382 524 1 598 261 

  

2 832 524 1 983 975 

Kortfristiga fordringar 

       

Kundfordringar 

 

2 346 053 1 505 234 
Fordringar hos koncernföretag 

  

240 000 

  

0 
Aktuell skattefordran 

  

5 892 

 

22 439 
Övriga fordringar 

  

18 160 

  

0 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

  

185 010 

 

109 857 

  

2 795 115 1 637 530 

Kassa och bank 

  

816 033 

 

8 222 

Summa omsättningstillgångar 

 

6 443 672 3 629 727 

SUMMA TILLGANGAR 

 

8 630 407 4 205 711 
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Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

       

Aktiekapital 

  

50 000 

 

50 000 

   

50 000 

 

50 000 

Fritt eget kapital 

       

Balanserad vinst eller förlust 

 

8 917 512 2 979 587 
Årets resultat 

 

-6 251 637 -2 442 075 

  

2 665 875 

 

537 512 

Summa eget kapital 

 

2 715 875 

 

587 512 

Långfristiga skulder 

       

Övriga skulder till kreditinstitut 6 

  

0 

 

506 446 
Skulder till koncernföretag 

  

499 000 

  

0 

   

499 000 

 

506 446 

Kortfristiga skulder 

       

Förskott från kunder 

 

1 297 154 1 784 728 
Leverantörsskulder 

 

2 526 445 

 

542 870 
Övriga kortfristiga skulder 

  

296 059 

 

75 271 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

 

1 295 874 

 

708 884 

  

5 415 532 3 111 753 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

 

8 630 407 4 205 711 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Belopp i kr om inget annat anges 

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

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. 

Intäkter 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i 
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker 
som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. 

Försäljning av varor 
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker 
som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen. 

Tjänsteuppdrag 
Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt enligt uppdragens respektive 
färdigställandegrad, så kallad successiv vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs 
huvudsakligen genom att jämföra nedlagda uppdragsutgifter med totala uppdragsutgifter. 

När utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga 
uppdragsutgifter i resultaträkningen med utgångspunkt från färdigställandegraden av aktiviteterna på 
balansdagen. 

Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt 
endast med ett belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att 
ersättas av beställaren. Om det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den 
totala uppdragsinkomsten från ett uppdrag redovisas den befarade förlusten som en kostnad 
omgående i resultaträkningen. 

I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under 
samma period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden 
en skuld,vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de 
fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej 
fakturerad intäkt. 
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Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom 
inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Avskrivningar 

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

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 

Leasing 
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella 
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 

Varulager 
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på 
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med 
försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. 

Varulager har värderats till 97 % av det samlade anskaffningsvärdet vilket understiger varulagrets 
nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade 
försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att 
eventuell inkurans i varulagret har beaktats. 

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 som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. 
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna 
skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda 
respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller 
underskott. 

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas 
med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter 
av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten 
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. 

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga 
överskott. 

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna 
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver. 

Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. 
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och 
ersättning  after  avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en 
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare 
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 
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Not 2 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 
2019-01-01-

 

2019-12-31 
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2017-09-01-

 

2018-12-31 

 

15 9 

Totalt 15 9 

Not 3 Bokslutsdispositioner 

   

2019-01-01-

 

2017-09-01-

  

2019-12-31 2018-12-31 
Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrivning: 

  

Periodiseringsfond, årets återföring 0 -118000 

Summa 0 -118000 

Not 4 Skatt på årets resultat 

   

2019-01-01-

 

2017-09-01-

  

2019-12-31 2018-12-31 
Uppskjuten skatt 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 

1 600 000 300 000 

1 600 000 

2019-12-31 

300 000 

2018-12-31 
Ackumulerade anskaffningsvärden 

    

-Vid årets början 300 073 386 670 
-Nyanskaffningar 72 507 43 511 
-Avyttringar och utrangeringar 

  

-130 108 

 

372 580 300 073 
Ackumulerade avskrivningar 

    

-Vid årets början -205 326 -275 419 
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 

  

130 108 
-Årets avskrivning -61 756 -60 015 

 

-267 082 -205 326 

Redovisat värde vid årets slut 105 498 94 747 

Not 6 Checkräkningskredit 

 

2019-12-31 2018-12-31 
Beviljad kreditlimit 900 000 900 000 
Outnyttjad del -900 000 -393 554 

Utnyttjat kreditbelopp 

 

0 506 446 

Not 7 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Ställda säkerheter 
2019-12-31 2018-12-31 

För egna skulder och avsättningar 

    

Företagsinteckningar 900 000 900 000 

Summa ställda säkerheter 900 000 900 000 
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Eventualförpliktelser 
Lämnat 12-månaders garantier för utförda tjänster 

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Bolaget erhöll en första order på en IVISYS  Pallet Inspector  från LPR (La  Palette  Rouge). 

Bolagets nya VD, Stefan Bohman, kommer att tillträda under Q2 2020, dock senast den 27:e maj. 

Efter periodens utgång har marknaden och samhällen drabbats av spridningen av Covid-19. Den 
rådanande osäkerheten har för närvarande me haft betydande påverkan på pågående leveranser men 
bolaget har sett en negativ påverkan på orderingången under det första kvartalet 2020. Det är svårt att 
kvantifiera virusspridningens fortsatta påverkan på verksamheten resterande del av 2020 och IVISYS 
bedömer situationen framåt som osäker. 

Not 9 Koncernuppgifter 
Företaget är helägt dotterföretag till Ivisys AB, 556998-4981, med säte i Stockholms län. 

Not 10 Nyckeltalsdefinitioner 

Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 

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

Soliditet: 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent 
av balansomslutning. 
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Underskrifter 

Stockholm den  21 91e,1 2e) 

Min revisionsberättelse har lämnats den 224,77/ ZnP 

 

Peter Åsheim 
Auktoriserad revisor 

 



Allians 
REVISION & REDOVISNING AB 

Revisionsberättelse 

Till bolagsstämman i Ivisys  Sweden  AB 
Org.nr 556803-7898 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Ivisys  Sweden  AB för räkenskapsåret 2019. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Ivisys  Sweden  ABs finansiella ställning per den 2019-12-31 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Ivisys  Sweden  AB enligt god revisorssed 
i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 
fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och 
att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 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. 

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Ivisys Sweden AB, Org.nr 556803-7898 
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REVISION & REDOVISNING AB 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Ivisys  Sweden  AB för räkenskapsåret 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

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

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 
Jag är oberoende i förhållande till Ivisys  Sweden  AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det år styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att 
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, 
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören 
ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga 
för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande 
sätt. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att 
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

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

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, ärsredovisningslagen 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 alctiebolagslagen. 

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. 

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: 
www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

Stockholm 2020-04-23 

Peter Asheim 
Auktoriserad revisor 

Ivisys Sweden AB, Org.nr 556803-7898 
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