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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och VD för Dividend Sweden AB (publ), 556939-8752, får härmed avge årsredovisning för
2016.

Allmänt om verksamheten
Dividend Sweden AB (publ) har som affårsidé att investera i andra mindre, listade företag samt bistå
med tjänster kring finansieringslösningar, för att därigenom skapa såväl kortsiktig som långsiktig hög
och stabil avkastning till sina aktieägare via utdelningar.
Bolaget bedriver verksamheten från förhyrda lokaler i Stockholm.

Väsentliga händelser u nder räkenskapsâret

Marknadãn för finansiering och investeringar i mindre bolag listade på Nasdaq First North, Aktietorget
och NGM Nordic MTF harunder varit goda och den löpande verksamheten har utvecklats våI. God
efterfrågan på emissionsgarantier, såväil i samband med de många inyintrodutioner som genomförts
som i sãmband med föreirädesemissioner i redan listade bolag har bidragit till Dividend Swedens goda
utveckling under året.
Under januari och februari 2016 genomförde Dividend Sweden en publik nyemission som tillförde

bolagei cirka 20,5 MSEK efier emissionskostnader. Hälften av emissionen avsåg B-aktier, hälften
konvertibla skuldebrev med löptid till december 202A.I samband med emissionen ansökte bolaget om
listning av B-aktier och konvertibler på NGM Nordic MTF. Listning skedde den 10 mars 2016.
Dividend Sweden genomförde under 2016 två ägarspridningar genom aktieutdelningar i Ripasso
Energy AB och MultiDocker Cargo Handling AB. Båda bolagen genomförde därefter publika- _
nyemilsioner som båda övertecknades. Ripasso Energy listades på NGM Nordic MTF den 28
november 2016.
Genom att erbjuda Dividend Swedens aktieägare möjligheten att förvärva aktier i Swemet AB, listat på
NGM Nordic Mff , t¡cf Swemet ca 600 nya aktieägare i en nyemission i oktober 2016. Nickel Mountain
Resources genomförde en publik nyemission, där Dividend Swedens aktieägare erbjöds möjlighet att
teckna aktier inför listningen som skedde 16 december 2016 på NGM Nordic MTF.
I samband med emissionen under första kvartalet utgav Dividend Sweden ett konvertibelt förlagslån
om ca 11,8 MSEK. Detta förlagslån löper fram till december 2020, med möjlighet att konvertera årligen
under perioden 15 november - 15 december till kursen 0,40 kr per aktie. Under nämnda period 2016
valde innhavare med över 80% av konvertibeln att konvertera till aktier, vilket stärkte bolagets
finansiella ställning avsevärt.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

MultiDocker Cargo Handling, som Dividend Swedén delade ut till sina aktieägare i oktober 2016,
listades på NGM Nordic MTF den

12ianuari2017.
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Flerårsöversikt

Neftoomsättning
7o
%

Belopp i kr
2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31

58 714 152
Resultat efter finansiella poster 1 3 188 059
Vinstmarginal,
23
Soliditet
74,7

1

469 999
421285,0

418 001
340 892

117 338
-581 747,0

24
35,9

nla

90

71,O

81,0

Definitioner: se not

Agarförhållanden
Namn
AntalA-aktier
LMK Ventures AB
Avanza Pension
Nordisk Specialtextil AB
Capensor Capital AB
1 500 000
Nordnet Pension
Övriga, ca 4 900 ägare
500 000

AntalB-aktier

3 297 819
39 572727

4,06

19,15
3,32

49,29

44,88

2 000 000

79 307 754

100%

100%

Totalt

14 353 919
I 661 325
I 400 000

4 021 964

lnnehav

%o

17,62
1 1,88
10,33
6,79

Röster %o
14,45

9,73
8,46

Finansiøll riskhantering
Boalget har en av stryelsen godkänd policy för placeringar och risker vad avser storlek på investeringat
och riskexponering.

Valutarisk
Bolagets verksamhet sker i Sverige och de investeringar som görs sker i Svenska värdepapapper. För
de fall en investering sker i annan valuta än svenska kronor gör en bedömning om valutasärking ska
göras i det enksilda fallet.

Ränterisk
De korta finansieringslösningar som Dividend Sweden investerar i sker till i förvåg fastställd ränta.

Prisrisk
Bolaget ínvesterar i finansiella instrument. Det kan ej uteslutas att prisutvecklingen på dessa utvecklas
på ett sätt som påverkar bolagets resultat negativt, såväl som positivt. Då detta är bolagets
kärnverksamhet, är det dock en av de kalkylerade risker som skapar avkastning till bolaget.

Kreditrisk
investeringar som sker i aktier och andra finansiella instrument finns en kreditrisk som är en del av
bolagets verksamhet. Vid investeringsbeslut är kreditrisken en parameter som utvärderas.
I de

Lilcviditetsrlsk
De aktier och värdepapper bolaget investerar i är till största del listade på en svensk marknadsplats

och i regel omsättningsbara med relativt kort tidshorisont. Tillfällen med sämre likviditet i marknaden
förekommer och denna risk är en del som övervägs vid investeringsbeslut.

Resultatdispos¡t¡on
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 22 479 527, disponeras enligt följande:

,,
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ikr
Balanserat resultat
Överkursfond

3220
14772095

Arets resultat
Summa

7 711 313
18 421 240

Styrelsen och vekställande direktören föreslår att 18 509 954 kr överförs i ny räkning. Styrelsen anser
att förslaget är förenligt med försiktlghetsregeln i 17 kap 3 $ aktiebolagslagen enligt följande
redogörelse:
Den föreslagna utdelningen minskar sollditeten till 65%. Den föreslagna utdelningen år försvarlig med
håinsyn till de krav som bolagets art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet

samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Vad beträffar bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultatbalansräkning med tillhörande

noter.
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Resultaträkning
Belopp i

kr

Not

2016-01-012016-12-31

Nettoomsättning

3

2015-01-01201 5-12-31

58714 152
58714 152

't 418 001

-45 415 858
-1 174 661
-849 934

-906 701
-170 532

11 273 699

340 768

2 425286
-510 926
13 188 059

168

340 892

-3 295 000

-85 000

1

418 001

Rörelsens kostnader
Våirdepapper
Övriga externa kostnader

4

Personalkostnader

5

Rörelseresultat
Resulfat fràn finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande kostnader

6
7

Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner

I

I

ReEultat före skatt
Skatt på årets resultat

Arets resultat

9

44

893 059

255892

-218't 746

-56 295

7 711 313

199 597
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Balansräkning
Belopp i kr

Nof

2A16-12-31

2015-12-31

TILLGANGAR
Omsättnin gstillgån gar
Varulager mm
Vårdepapper
Koftfrl stlg a ford ri n g a r
Kundfordringar
Övriga fordringar

Kassa och bank

28 470 602

100 600

28 470602

100 600

1 005 607

80 000

7 243344

1 007 885

8248947

1 087 885

2331419

496 939

Summa omsättnlngstlllgångar

39 050

968

1 685 424

SUMMA TILLGANGAR

39 050

968

1 685424
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Balansräkn
ikr

2016-12-31

Nof

2015-12-31

EGET KAPITAL OGH SKULDER
Eget kapîtal

10

Bundet eget kapital
Aktiekapital (2000000 A-aktier, 793077 54 B-aktier)

4 065 388
4 065 388

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat

500 000
500 000

14 772 095

3 220

Summa eget kapltal

7 711 313

-160 462
199 597

22 486 628

39 135

26 552 016

539 13s

3 380 000
3 380 000

85 000
85 000

Obeskattade resenrcr
Periodiseringsfonder

11

Làngfrlstiga skulder

12

Obligationslån

2 148 448
2 148 448

Kortfristlga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

17 480

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 550

2237 482

48738

4 555 732

1 000 000

159 810

1

ô 970

504

1

061 289

39 050

968

I

685424

Förändring av eget kapital
Balanserad
vinst inkl.

Aktiekapital Överkursfond årets resultat

-

000

Belopp vid årets ingång 2016-01-01
Vinstdisposition enligt årsstämma
-Utdelning till aktieägarna

500

Nyemission

3 565 388

39 135

Summa
eget kapital
539 135

-35 915
14 772 09s

Arets resultat

Belopp vid årets utgång 2016-12-31 4 065

I

7 711 313

388

14 772

095

7 7'14 533

-35 91s
337 483
7 711 313

I

26552rtr{,

Dividend Sweden AB (publ)

7(14)

556939-8752

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter

2016-12-31

2015-12-31

Ställda säkerheterför egna skulder och avsättningar

Summa

Övriga stältda panter och säkerheter
Summa

Ansvarsförb¡ndelser
Ansvarsförbindelser
Summa

,4
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Kassaflödesanalys
Belopp i kr

Nof

2A16-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31

13 188 059

340 892

13 188 059

340 892

6 999

-7 557

13 195 058

333 335

-28370 002
3 720 471

291 324
-1 074 650
873 768

-18 615 535

423777

uen þpanoe verKsamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökningþ)/Minskning (+) av lager värdepapper
Okn¡ng(-yMinskning (+) av rörelsefordringar
Öfningl+yfUinskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-7

1ü

462

lnvesteringsverksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emission av konvertibellån
Utdelning

18 337 483

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

20 450 016

Arets kassaflöde
Llkvida medel vid årets börlan
Likvida medel vid årets slut

2 148 448
-35 915

I 834 ¡t8l
496 939

423777
73 162

2331420

496 939

Dividend Sweden AB (publ)

e(14)

556939-8752

Noter

Notl

Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Al I mä n na redovi s n i ngs prînc Í per
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3).

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

Leasing
Samtliga leasingavtal klassificeras som operationell leasing vilket innebär att leasingavgiften fördetas
linjärt över leasingperioden

Finansiella instrument
Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Finansiella tillgångar i
form av värdepapper redovisas till anskaffningsvärdet, vilket inkluderar eventuella transaktionsutigfter
som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Långfristiga värdepappersinnehav vars verkliga
värde är lägre åin det redovisade värdet skrivs ned till det verkliga vårdet om värdenedgången kan
antas vara bestående. Kortfristiga placeringar värderas löpande till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet. Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplupet
anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet av framtida betalningar diskonterade med den
effektivränta som beräknats vid anskaffningstillfället. Kortfristiga fordringar och derivatinstrument, vilka
inte utgör en del i etl säkringsförhållande som redovisas enligt reglerna för säkringsredovisning,
redvisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.

Vëirdepapperslager
-Värdepapper noterade på börs eller handelsplats, har upptagits till verkligt värde på bokslutsdagen.
-lcke noterade värdepapper har värderats enlígt försiktighetsprincipen, till det lägsta av
anskaffni ngsvärde och verkl igt, u ppskattat marknadsvärde.

Ersättningar till anställda - pensioner
Bolagets pensionsplaner för ersättning efler avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och
förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en
separat juridisk enhet. När avgiften åir betalad har företaget inga ytterligare förpliktelser. I
förmånsbestämda planer beråknas skulden och avgiften med hänsyn till bland annat bedömda
framtida löneökningar och inflation. Samtliga pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda planer
vilket innebär att erlagd premie redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in.

lntäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. lntäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
/t
erhållas, med avdrag för rabatter.
tll
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Räinta ch utdelning
lntäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sått.
Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.
Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har såkerställts.

Nedskrivningar
Skulle en indikation om en vårdenedgång betråiffande en tillgång förellgga faststålls dess
ålervinningsvärde. Överstiger tillgångenf bokförda värde åtãrviñningsùa-rdet skrivs tittgången ner tilt
detta värde. Atervinningsvärdet definieras som det högsta av marknãdsvärdet ocn nytt¡anlevärdet.
Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tillgången
genererar. Nedskrivningar redovisas Över resultaträkningen.

lnkomstskatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i
resultaträkningen, förutom i de fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall
redovisas även skatten i eget kapital. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla
väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller
skuld skiljer sig från det skattemËissiga värdet. Uppskjuten skatt beräknas med tillåmpning av den
skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen vilken fÖr närvarande är 22o/o. Uppskjutna
skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott kommer
att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.

Not

2

Uppskattningar och bedömn¡ngar

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer
sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att
leda till risk för väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering
av onoterade värdepapper.

Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade
värdet. Finns en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av
tillgångens verkliga vårde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Not

3

Nettoomsättning per rörelsegren

Neúúoomsättn

in g

per rö re Iseg re n

FÕTSä ljning vãrdepapper
Tjänsteförsäljning
Förändring lager värdepapper
Avrundning

Summa

2416-41-012016-12-31
25 041 078
5267 158
28 405 918

2015-01-012015-12-31
1 163 002
255 000
-1

58714154

1 418 001

l.
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Not

4 Arvode och kostnadsersättning till rev¡sorer
2016-01-012016-12-31

2015-01-012015-12-31

r S ET Redovi sni ng sbyrâAB
Revisionsuppdrag

50 000

14 560

Ber och Bergström Redovisningsbyrà
Revisionsuppdrag

15 700

M aza

Not

5

Anställda och personalkostnader

Medelantalet anstäl lda
2016-01-01201 6-1 2-31

2015-01-01Varav män

svenge
Totalt

2015-12-31

Varav män

1

1

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m. fl. och övriga anställda

¿016-01-01- 2U5-A1-012016-12-31 2015-12-31

Löner och andra ersättningar, styrelse och VD

590 000

Redovisning av könsfördelning Í företagsledningar

2016-12-31

2A15-12-31

Andel kvinnor
Styrelsen

Övriga ledande befattnin gshavare

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
)_016-01-01- 2015-01-01-

2016-12-31
Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader) 1 )

2015-12-31

520 000

259 934
60 000

1) Av företagets pensionskostnader avser 60 000 kr (f.å. 0 kr) företagets VD och styrelse. Företagets
utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 kr (f.å. 0 kr).

Not

6 Ränteintäkter och liknande resultatposter
2016-01-01-

Ränteintäkter, övriga

Summa

2016-12-31
2 425 286

2 425286

2015-01-012015-12-31
168

t68 ,t
,{"
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Not

7 Räntekostnader och liknande resultatposter
2016-01-012016-12-31
510 926

Räntekostnader, övriga

Summa

Not

510 926

44
44

8 Bokslutsdispositioner
2016-01-01-

Periodiseringsfond, årets avsättning

Summa

Not

2015-01-012015-12-31

I

2016-12-31
3 295 000

2015-01-01201ö-12-31
85 000

3 295 000

85 000

2016-01-012016-12-31

2U5-41-01-

Skatt på årets resu¡tat

AKuell slcttekostnad Uskatteintäktl

-2181746

2015-12-31
-56 295

-2181 746

-56 295

AvstämnÍng av effektiv skatt
2016-01-01-

2015-01-01-

201 6-1 2-31

I

Resultat före skatt

Skatt enligt gällande skattesats
Sårskild löneskatt
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter

Skatt på periodiseringsfonder
Redovisad effektiv skatt

Not

l0

2015-12-31
Procent

Belopp
255 892

22,0

-56 295

22,0

.56 295

902 615

22,0
24,3
22,0
22,0
22,0

2 176 473

22,2

2 196 302

14 556
5 206
-21

88

Eget kapital

Boalget har 81 307 754, envar med ett ovotvärde om 0,05 SEI(aktie, aktier fördelat på

-2 000 000 A-aktier, envar med 10 röster
-79 3A7 754 B-aktier, envar med 1 röst

Not

1

I

Periodiser¡ngsfonder

Periodiseringsfond, avsatt vid taxer¡ngsär 2016
Periodiseringsfond, avsatt vid taxeri ngs år 2O17

2016-12-31
85 000
3 295 000
3 380 000

2015-12-31
8õ 00u

85000

z.

i(
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Not 12 Långfristiga skulder

2016-12-31

Skulder som fðrfaller senare ån êtt år fän balansdagen

2015-12-31

2 148 448

Skulder som föfaller senare än fem år från balansdagen

Not 13 Transaktioner med närstående
Bolaget har ett managementavtal med Capensor Capital AB för utförande av tjänster inom ett antal
områden:
-Ekonomiansvar

-cFo
-Bokslut och årsredovisning
-lR och kommunikation
-Rapportering
Capensor Captial har under 2016 fakturerat ersättning 1ör dessa tjänster uppgående till 320 000 SEK.
Avtalet löper 12 månader itaget, med tre månaders ömsesdig uppsägningstid.
Verkställande direktören är via bolag delägare i Capensor Capital AB,

Not 14 övriga upplysn¡ngar t¡ll kassaflödesanalysen

2016-12-31
Justering för poster som inte ingår I kassaflödet m m

Not

l5

Nyckeltalsdefinitioner

Vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster/Nettoomsättni ng
Soliditet:
Totalt eget kapital / Totala tillgångar.

,4

2015-12-31
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Underskrifter
Stockholm 2017-01-16
?

,./

':a,y'
.-'o'2
- Bo Lindén
Styrelseordförande

Tobias Bergl

Patrlc

Styrelseledamot

Styrelseledamot

har låmnats den 23 januarl 2017

Mln

i'
revlsor

Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Dividend Sweden AB (publ)
Rapport orn årsredovisningen
Uttalanden
Jaghar utftirt en revision av årsredovisningen fÌir Dividend Sweden

2076.

AB þubl) for räkenskapsåret

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Dividend Sweden AB (publ):s finansiella
ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde frir året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fürenlig med årsredovisningens öwiga delar.
Jag tillstyrker därfiir att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansråkningen.

Grundfiir uttølønden
Jag har utfiirt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansyar. Jag är

oberoende i fürhållande till Dividend Sweden AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och
har i öwigt ñrllgiort mitt yrkesetiska ansvar enli$ dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
mina uttalanden.
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Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen für år 2015 har utforts av en annan revisor som lämnat en
revisionsberättelse daterad l8 april2016 med omodifierade uttalanden i Rapport om
årsredovisningen.
Styrelsens och verkställønde dírektörens ønsvar

Det

åir styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret for att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även {iir den intema kontroll som de bedömer är nödvändig fär att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkstäilande direktören fiir
bedömningen av bolagets ftirmåga att fortsätta verksamheten. De upplyse¡ när så är tillämpligt,
om forhållanden som kan påverka fürmågan att fortsätta verksarnheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drifr tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt altemativ till att göra något av detta.

Revisorns ansyar

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 på fel, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rirnlig sãkerhet zir ei höggrad
av säkerhet, men är ingen goranti ftjr att cn rcvísion som utftirs cnligt ISA och gotl revisiuìlsse{ i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en *ã¿* ntr..Ìehktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt ellei

tillsammans rimligcn kan ftirväntas påverka de ekonomiska besluL som användare fattar med
grund i årsredovisningen,

Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
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identifierar och bedömer jag riskema für väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utftir granskningsåtgtirdei blana
annat utiûån dessa risker och inhåimtar revisionsbevis som är tillräckligã oðh endamålsenliga
fi)r att utgöra en grund ftir mina uttalanden. Risken ftir att inte upptäcká en väsentlig
felaktighet till fitljd av oegentligheter är högre än ftir en väsenttig felaktighet som bãror på
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, niifatkring, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intem kontroll.
skaffar jag mig en fiirståelse av <len del av bolagets intema konüoll som har betydelse fÌir
min revision ftir att utforma granskningsåtgärder som är låimpliga med hänsyn till
omständigheterîa, men inte tör att uttala mig om effektiviteten i deri interna kontrollen.
utvärclerar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tiúhörande
upplysningar.

r

drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder
antagandet om fofsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats,
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller fiirhållanden som kan leda till bitydande

tvivel om bolagets fiirmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att deifinns en
väsentlig osäkerhetsfalfor, måste jag i revisionsberättelsen fásta uppmärksamheten på
upplysningama i årsredovisningen om den väsørtliga osäkerhetsfaktom eller, om såàana
upplysningar är otillräckliga, rnodifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhåimtas fram till datumet ftir revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller färhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.

r

utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och hãndelsema på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland arurat revisionens planeracle omfattning och inriktning
samt tidpunkten for den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttageiser under

revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
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Rapport om andra krav enligt Iagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utftirt en revision av styrelsens och
verkställande direktörens fiirvaltning for Dividend Sweden AB (publ) ftir räkenskapsåret 2016
samt av fiirslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt ftirslaget i forvaltningsberättelsen och
beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfühet ftir räkenskapsåret.

Grundfiir uttalønden
Jag har utfürt revisionen enligt god revisionssed

i Sverige. Mitt

ansvar enligt denna beskrivs

närmare i avsnittet Revisorns ansvar, Jag är oberoende i ftirhållande till Dividend Sweden AB
(publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa

l¡av.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund

fiir

mina uttalanden.
Sgt relsens

o

ch verkstöllande dírektö rens onsvar

Det är styrelsen som har ansvaret lor ñrslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
fürlust. Vid fürslag till utdelning irurefattar detta bland annât en bedömning alr om utdelningen är
ftirsvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av bolagets egna kapítal, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i öwigt.
Styrelsen ansvarar für bolagets organisation och ftirvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att
bolagets organisation är utformad så att bokfäringen, medelsfrirvaltningen och bolagets
ekonomiska angelägenheter i öwigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande fiirvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar
och bland annat vidta de åtgärder som dr nödvändiga för att bolagets bokforing ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och ftir att medelsforvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.
Revísorns ansvør

Mitt mål beträffande revisionen av ftirvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är
att inhämta revisionsbevis fiir att med en rimlig grad av såikerhet kurura bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

¡
.

fÌiretagit någon åtgärd eller gjort sig sþldig
ersättningssþldighet mot bolaget
på något annat sätt handlat

till

någon fürsummelse som kan friranleda

i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller

bolagsordningen.

Mitt måt beträffande revisionen av färslaget till dispositioner av bolagets vinst eller ftirlust, och
därmed mitt uttalande om detta, är att med rirn-lig grad av säkerhet bedöma om ftirslaget är

ftirenligt med aktiebolagslagen.
Rirnlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti ftir att en revision som utförs

i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller fürsummelser som
kan föranleda ersättningssþldighet mot bolaget, eller att ett lorslag till dispositioner av bolagets
vinst eller fiirlust inte är fürenligt med aktiebolagslagen.
enligt god revisionssed
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Som en dsl av en rwision enlþ god rwisiortssed í Sverige använderjag professionellt omdöme
och har enprofeseionellt skeptisk inståillning under hela revisionen. Srarukni rg"n au
fürvaltningen och ftirslaget till dispositioner av bolagets vinst eller filrlust gruoãa. sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgåirder som utftirs bascras på
min professionella bedömning med utgangspunkt i risk och väsentlighet. Det innebåir att jag
foþserar granskningen på sådana åtgåirder, områden och törhållandéo sorn är väsentliga füi
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse fiir bolageis situation.
get igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna átgatd.r och anãra
{ug
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag fìir mitt
uttalande om sf.yrelsens fìirslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller frirlust har jag
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen fijr dAta fìir att kunna
l¡cdtima om fürslaget är förentigt med aktiebolagslagen.
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