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Styrelsen och verkställande direktören för Acosense AB (publ), med säte i Göteborg, får härmed avge

årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Acosense AB utvecklar och säljer ACOspector för online-analys inom processindustrin. Fokus är att

analysera egenskaper i vätskor där det idag saknas metoder eller där andra instrument ger ett otillräckligt

resultat.

Under året har nyemissioner genomförts, vilka totalt tillfört bolaget 6,7 miljoner i eget kapital och likvida

medel. I samband med emissionerna genomfördes ett breddande av bolagets ägarkrets, i förberedelse för

listning på Aktietorget.

Bolaget har även tilldelats forskningsmedel om totalt 1,2 MSEK. Dessa medel finansierar

forskningsprojekt som löper under 2016 och 2017. Under 2016 har bolaget nyttjat 0,8 MSEK i projekten.

De balanserade utvecklingsutgifterna har under året uppgått till 0,1 MSEK.

Ägare vars ägande uppgår till mer än 10% av kapital och röster är Chalmers Ventures AB (19,8%) och

Divergensia Förvaltnings AB (10,0%).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

Acosense har fortsatt sin uttalade strategi att fokusera på applikationer inom skogsindustrin, framför allt

hos massabruken där tekniken kan bidra till stora energibesparingar samt förbättrad produktivitet, säkerhet

och kvalitet. Förutom installationer inom massa och pappersindustrin har även installationer gjorts inom

kemiindustrin och på vatten- och avloppsverk.

Året har präglats av intensivt arbete med att vidareutveckla produkten för snabbare installation och

driftsättning, men även för att adressera ytterligare applikationer framför allt hos massabruken och i

livsmedelsindustrin. Bolaget har tecknat ett avtal med Elof Hansson om distribution främst i Kina,

Indonesien och Brasilien.

Under hösten 2016 utsågs Per Hellman till ny VD i bolaget.

I december 2016 genomfördes en emission av 27 000 teckningsoptioner till VD, styrelse, anställda och

konsult.

Under december blev Acosense medlem i SynerLeap, ABB:s satsning på unga snabbväxande

entreprenöriella företag som siktar på en global expansion. SynerLeap finns i hjärtat av ABB:s forsknings-

och utvecklingscenter i Västerås och företagen i SynerLeap erbjuds tillgång till ABB:s resurser och

kunskap för att möjliggöra en snabb utveckling såväl marknads- som teknikmässigt. Fokus är

inom tre områden: robotteknik, industriell automation och energi.

I januari 2017 beslutade extra bolagsstämma att ändra bolagsordningen, innebärande anpassningar inför

kommande listning av bolagets aktier på Aktietorget. Bolaget är nu publikt.

Under februari 2017 planeras en emission som maximalt kan tillföra bolaget 12 MSEK före kostnader, samt

att i samband med detta lista bolagets aktie på Aktietorget. Inför emissionen har bolaget per 2017-01-20

erhållit teckningsförbindelser på 6,6 MSEK.
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Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Acosense har en unik produkt som ger kunder inom en rad olika industrisegment stora energi- och
resursbesparingar. Styrelsen bedömer att bolagets försäljning kommer att öka kraftigt de närmaste åren.

Utöver generella osäkerhetsfaktorer som investeringsklimat, valutakurser och andra omvärldsfaktorer så
bör det betonas att Acosense kunder inom processindustrin ställer höga krav på tillgänglighet och prestanda
hos analys- och mätinstrument, vilket kan innebära att ny teknik måste genomgå omfattande validering före

installation. Acosense har den operativa uthållighet och kompetens som krävs för att driva ett större antal
sådana projekt parallellt, men den resulterande fördröjningen för bolagets försäljningsutveckling kan
innebära att ytterligare kapitaltillskott krävs.

Flerårsöversikt (Tkr) 2016 2015 2014 2013 2012
Nettoomsättning 1 657 367 464 171 56

Redovisat resultat -6 161 -5 665 -6 973 -2 400 -2 290

Balansomslutning 6 353 6 665 8 813 10 925 8 855

Soliditet (%) 21,4 12,6 55,7 41,4 52,4

Summa eget kapital 1 358 840 4 905 4 518 4 641

Antal anställda 5 5 3 3 4

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital
Antal aktier: 579 560

Aktie-
kapital

Bundet eget
kapital

Överkurs-
fond

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Belopp vid årets ingång 409678 27 777 1 572 178 4495 322 -5 664 603

Nyemissioner 169882 -27 777 6536455
Disposition enligt beslut av
årets årsstämma -1 572 178 -4 092425 5 664603

Fond för utvecklingsutgifter 51 796 -51 796

Årets resultat -6 160 620

Belopp vid årets utgång 579560 51 796 6536 455 351 101 -6 160620

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Balanserad vinst 402897
Överkursfond 6536455

Fond för utvecklingsutgifter -51 796

Årets förlust -6 160620

disponeras så att
i ny räkning överföres

726

726

936

936

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med

tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning Not 2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

Nettoomsättning 1 657 225 366 619

Aktiverat arbete för egen räkning 51 796 743 593

Övriga rörelseintäkter 806 194 115
2 515 215 1 110 327

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -494 833 -143 666

Övriga externa kostnader 1 -2 906 407 -1 683 633

Personalkostnader 2 -3 612 661 -3 492 497

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar 3 -1 484 681 -1 232 859

-8 498 582 -6 552 655

Rörelseresultat -5 983 367 -5 442 328

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 43 159

Räntekostnader och liknande resultatposter -177 296 -222 434
-177 253 -222 275

Resultat efter finansiella poster -6 160 620 -5 664 603

Resultat före skatt -6 160 620 -5 664 603

Skatt på årets resultat 4 0 0

Årets resultat -6 160 620 -5 664 603
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Not 2016-12-31

4 (11)

2015-12-31

Balanserade utvecklingsutgifter 5 3 141 978 4 259 262
Patent, varumärken 6 581 894 702 256

3 723 872 4 961 518

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 7 542 663 261 363

Summa anläggningstillgångar 4 266 535 5 222 881

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Handelsvaror 387 868 639 557

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 718 540 0

Aktuella skattefordringar 15949 3247
Övriga fordringar 187 809 247 376
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 74 628 145 381

996 926 396 004

Kassa och bank 701 893 407 033

Summa omsättningstillgångar 2 086 687 1 442 594

SUMMA TILLGÅNGAR 6 353 222 6 665 475

~e-



Acosense AB (publ)
Org.nr 556790-4981

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Pågående nyemission
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Pågående nyemission
Överkursfond
Balanserad vinst
Årets resultat

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

8

2016-12-31

579 560

51 796
631 356

6 536 455
351 101

-6 160 620
726 936

1 358 292

2 383 667

463 596
360 159
472 098

1 315 410
2 611 263

6 353 222

5 (11)

2015-12-31

409 678
27 777

-

437 455

1 572 178

4 495 322
-5 664 603
402 897
840 352

2 806 962

519 478
869 888

1 058 400
570 395

3 018 161

6 665 475
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli
reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej
anges.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster
på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på
finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Intäktsredovisning
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.

Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det
innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell
anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under
förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 är uppfyllda.

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

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

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 20%
Patent och varumärken 20%

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 20%
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Finansiella instrument
Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas utifrån anskaffningsvärde i
enlighet med reglerna i kapitel 11 i BFNAR 2012:1 (K3).

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

Varulager
Varulager har värderats till 97 % av det samlade anskaffningsvärdet.

Bidrag
Erhållna bidrag hänförliga till utvecklingsverksamheten reducerar anskaffningsvärdet på
de balanserade utgifterna. Under året har bidrag redovisats som intäkt med 806 194 kronor.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

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

Antal anställda
Medelantal anställda under räkenskapsåret.
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Noter

Not 1 Leasingavtal
Arets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 270 845. Beloppen avser hyreskontrakt, nytt
kontrakt är tecknat under 2016.

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

2016 2015

Inom ett år 422 344 199 453
Senare än ett år men inom fem år 844 688 0
Senare än fem år 0 0

1 267 032 199 453

Not 2 Anställda och personalkostnader
2016 2015

Medelantalet anställda
Kvinnor 1 1
Män 4 4

5 5

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar 2 569 932 2 427 182
Sociala kostnader och pensionskostnader 973 642 933 988
(varav pensionskostnader) (190 972) (232 022)
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 3 543 574 3 361 170

Not 3 Avskrivningar
2016 2015

Balanserade utgifter -1 169 080 -1 092 265
Patent och varumärken -166 335 -25 486
Inventarier, verktyg och installationer -149 266 -115 108

-1 484 681 -1 232 859
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Not 4 Skatt
2016 2015

22 % på årets resultat 1 355 336 1 246 213

Skatteeffekt ej avdragsgilla kostnader -1 943 -1 583

Skatteeffekt ej skattepliktiga intäkter 9 12

Ej aktiverat underskott -1 353 402 -1 244 642

Summa 0 0

Temporära skillnader 0 0

Totalt underskottsavdrag, ej aktiverat 25 032 956 18 981 128

Not 5 Balanserade utvecklingsutgifter
2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 5 793 614 5 461 330

Aktiverade utgifter mätteknik 51 796 743 593

Bidrag 0 -411309

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 845 410 5 793 614

Ingående avskrivningar -1 534 352 -442 087

Årets avskrivningar -1 169 080 -1 092 265

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 703 432 -1 534 352

Utgående redovisat värde 3 141 978 4 259 262

Not 6 Patent och varumärken
2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 793 801 667 322

Inköp 45 973 126 479

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 839 774 793 801

Ingående avskrivningar -91 545 -66 059

Årets avskrivningar -166 335 -25 486

Utgående ackumulerade avskrivningar -257 880 -91 545

Utgående redovisat värde 581 894 702 256
dz—
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Not 7 Inventarier, verktyg och installationer
2016-12-31 2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden 798 600 523 949
Inköp 430 566 274 651
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 229 166 798 600

Ingående avskrivningar -537 237 -422 129
Årets avskrivningar -149 266 -115 108
Utgående ackumulerade avskrivningar -686 503 -537 237

Utgående redovisat värde 542 663 261 363

Not 8 Långfristiga skulder
2016-12-31 2015-12-31

Förfaller senare än ett år men inom fem år efter
balansdagen
Skulder till kreditinstitut 1 773 193 1 811 978

1 773 193 1 811 978

Förfaller senare än fem år efter balansdagen
Skulder till kreditinstitut 610 474 994 984

610 474 994 984

Not 9 Checkräkningskredit
2016-12-31 2015-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 0 500 000
Utnyttjad kredit uppgår till 0 0

Not 10 Ställda säkerheter
2016-12-31 2015-12-31

Företagsinteckningar 1 000 000 1 500 000

Not 11 Händelser efter balansdagen

I januari 2017 beslutade extra bolagsstämma att ändra bolagsordningen, innebärande anpassningar
inför kommande listning av bolagets aktier på Aktietorget. Bolaget är nu publikt.

Under februari 2017 planeras en emission som maximalt kan tillföra bolaget 12 MSEK före
kostnader, samt att i samband med detta lista bolagets aktie på Aktietorget. Inför emissionen har
bolaget per 2017-01-20 erhållit teckningsförbindelser på 6,6 MSEK.
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Revisionsberättelse

Till årsstämman i Acosense AB (publ), org.nr 556790-4981

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Acosense AB för
år 2016. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Acosense ABs finansiella ställning
per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till Acosense AB enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

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

Styrelsens och 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 direk-
tören 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 oegent-
ligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verk-
ställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fort-
sätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-
heten 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

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredo-
visningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att
en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

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

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

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i styrelsens och verkställande direk-
törens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upp-
lysningar.

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

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen
som vi identifierat.
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Rapport om ahdra i{r°av enlig agar och andra

författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en

revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av

Acosense AB för år 2016 samt av förslaget till vinstdisposition.

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verk-

ställande 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 ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till Acosense AB enligt god

revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska

ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till vinstdisposition.

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, medelsför-

valtningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt

kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören

ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och

anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga

för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med

lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande

sätt.

Revisorns ansvar

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 styrelse-

ledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot

bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,

årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till vinstdisposition,

och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av

säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

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 föran-

leda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till

vinstdisposition 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 vinstdisposition grundar sig främst

på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransk-

ningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning

med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi

fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och för-

hållanden 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 vinstdisposition har vi granskat om förslaget

är förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg den 20 januari 2017

Ernst & Young AB

Istian Raj
Auktorise d revisor
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