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Koncernredovisning och
Årsredovisning för Infrea AB (publ) (”Infrea”)
(namnändrat från Grand Capital AB)
(556556-5289)
Räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31

Infrea
Infrea är en industrigrupp som säljer tjänster och produkter inom industriservice och
infrastruktur genom att förvärva och utveckla verksamheter med en sund grundaffär och
tydlig förbättringspotential.
Bolaget är för närvarande verksamt inom tre huvudsakliga affärsområden; brandsäkerhet,
mark och anläggning samt infrastruktur.
Infreas fortsatta tillväxt kommer att bestå i en kombination av organisk tillväxt,
kompletterande förvärv av bolag inom befintliga affärsområden samt adderande av
ytterligare affärsområden genom att förvärva bolag med liknande karaktär och
marknadsförutsättningar. Affärsområdena utgörs av enskilda verksamheter med egna
varumärken och planeras bibehålla denna struktur, även för tillkommande affärsområden.
Bolaget genomför investeringar i ett storlekssegment där adderade resurser av olika slag ger
märkbart resultat. Bolaget lägger ned stort arbete på att bygga nära relationer med
verksamheternas medarbetare i syfte att få en förståelse för det operativa på ett djupare
plan, för att därefter kunna addera värde på bästa mjöligt sätt.
Infrea bygger på en kombination av entreprenörskap, företagsledning och fundamental
finansiell analys, vilket avspeglas i sammansättningen av styrelse och företagsledning.
Figuren nedan visar en övergripande bild över Infreas affärsområden.
Affärsidé
Infreas affärsidé är att förvärva och utveckla onoterade företag inom industriservice och
infrastruktur på den nordiska marknaden. Värde skapas genom utveckling av
verksamheterna samt skillnaden mellan förvärvsvärde och noterat värde.
Strategi
Infreas strategi är att identifiera verksamheter, gärna i behov av modernisering eller till
exempel nya ägare på grund av generationsskifte, där Infrea kan bidra med konkreta
aktiviteter för att skapa värde långsiktigt. Operativ stöttning baserad på grundliga analys er
ska skapa ökad lönsamhet och god avkastning.
Vision
Infrea ska vara ett attraktivt val för investerare och entreprenörer.
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Asfaltsgruppen
Asfaltsgruppen med dess säte i Linköping har cirka 60 anställda och är en ledande leverantör inom
asfaltsmassa och anläggningstjänster inom sin marknad. Verksamheten är uppdelad i tre
huvudsakliga affärsområden; asfaltstillverkning, asfaltsbeläggningsarbeten och markarbeten.
Tillverkningen av asfaltsmassa sker i ett verk stationerat i Normstorp utanför Linköping, vilket
producerar cirka 180 000 ton asfaltsmassa årligen. Läggning av asfalt är beroende av
utomhustemperaturen varför verksamheten i huvudsak är koncentrerad till andra till fjärde kvartalet
under året.
Asfaltsgruppen erbjuder samtliga tjänster inom markarbeten, grundläggningsarbeten, VA-arbeten,
finplaneringsarbeten i trädgårdar samt fastighetsskötsel till såväl kommunala och privata kunder som
industrier.
Gruppen ägs till 75,2 procent av Infrea.

Cleanpipe
Cleanpipe grundades 1965 och är ett fullserviceföretag inom avlopp, vatten och avfall och har cirka
130 anställda. Cleanpipe har för närvarande en fordonsflotta bestående av ca 100 bilar av olika slag.
Under 2015 förvärvades Cija Tank AB i Stockholm från grundarna och Cleanpipe-koncernen har nu
en stark position i storstadsregionerna.
Cleanpipe erbjuder tjänster såsom högtrycksspolning, TV-inspektion, relining, torr- och grävsug,
avfallshantering, service av oljeavskiljare, slamtömning, dammbindning och vattenleveranser.
Cleanpipe utför uppdrag i alla storlekar för kommuner, storindustrier och privatpersoner.
Cleanpipe koncernen ägs till 100 procent av Infrea.
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BST Brandskyddsteamet
BST grundades 2012 och har dess säte i Bandhagen utanför Stockholm. BST är en nischad aktör
inom sprinkler och brandskyddssystem. Bolaget har cirka 100 medarbetare som tillsammans
genomför olika projekt och serviceuppdrag. Stor vikt läggs på individens personliga utveckling och
BST erbjuder sina anställda utvecklingsplaner för att kunna växa inom företaget.
BST levererar helhetslösningar inom brandskyddsinstallationer, såsom projektering, installation samt
service och underhåll. Samtliga filialer har serviceteam med behöriga ingenjörer och installationsteam
för att kunna erbjuda snabb och effektiv service åt bolagets kunder. BST:s kunder utgörs främst av
stora svenska byggbolag, storindustrier och fastighetsägare.
BST koncernen ägs till 52 procent av Infrea.

Nedanstående figurer visar koncernens proformaredovisning om förvärven av
dotterbolagskoncernerna hade genomförts den 1 januari 2017
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Styrelse
Urban Sturk (f 1966), Styrelseordförande sedan 2011.
Urban Sturk är styrelseordförande samt medgrundare av Infrea. Vidare var Urban grundare och
styrelseordförande för Diversify Consulting Group (numera Webstep), styrelseordförande för VoltAir
System och Asfaltsverket, styrelseledamot i Cleanpipe. Urban har en ekonomexamen från Uppsala
universitet. Urban äger 935 415 aktier i Infrea genom bolag.
Daniel Johansson (f 1967), Ledamot sedan 2011.
Daniel Johansson var medgrundare av Infrea, Time people Group, Quaint, Madeo Sourcing Group
och Lexor där rollerna varit försäljningschef och arbetande styrelseordförande. Vidare har Daniel även
verkat som styrelseordförande i Cleanpipe. Daniel har studerat företagsekonomi och systemanalys
vid Örebro Universitet. Daniel äger 935 415 aktier i Infrea genom bolag.
Erik Lindeblad (f 1973); Ledamot sedan 2017
Erik Lindeblad har varit verksam inom Lindeblad Technology AB i 20 år. Bland Lindeblad Technology
AB:s investeringar finns bolag som Icomera AB, Scandinavian Tank Storage AB och Ingemansson
Technology AB. Erik är sjökapten och var tidigare anställd som Senior Master inom Stena Line Baltic
A/S, där han var ansvarig för en större RO-PAX-färja (driftsoptimering, projektledning och
kvalitetsrevision). Erik har en sjökaptensexamen från Chalmers Tekniska Högskola. Erik äger 2 881
025 aktier i Infrea genom bolag.
Pontus Lindwall (f 1965); Ledamot sedan 2014
Pontus Lindwall är bland annat VD och styrelseledamot i Betsson AB (publ), styrelseordförande i
Mostphotos AB och styrelseledamot i NetEnt AB (publ) och i Solporten Fastighets AB. Pontus har en
civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan. Pontus äger 363 711 aktier i Infrea genom
bolag.

Ledande befattningshavare
Tony Andersson (f 1973); VD sedan 2017
Tony äger 22 235 aktier i Infrea.
Lars Solin (f 1959); CFO sedan 2017
Lars äger 22 235 aktier i Infrea.

Revisor
Jörgen Sandell (f 1957); Revisor sedan 2017
Revisor i Infrea är Grant Thornton Sweden AB med auktoriserade revisorn Jörgen Sandell som
huvudansvarig revisor.
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Aktien och ägarförhållanden
Aktiekapitalet
Aktiekapitalet i Bolaget uppgår till 600 000 SEK fördelat på 15 000 000 aktier, envar aktie med ett
kvotvärde om 0,04 SEK. Aktierna har emitterats enligt svensk lag och är denominerade i svenska
kronor. Aktierna är registrerade i elektronisk form och kontoförs av Euroclear. Varje aktie är av
samma aktieslag och äger således lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Vid bolagsstämma får
varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom eller henne ägda och företrädda aktier utan
begränsning i röst
rätten. Det föreligger inga begränsningar i aktiernas överlåtbarhet. Bolagets aktier är inte heller
föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets
aktier har inte varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under innevarande eller föregående
räkenskapsår. Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst 600 000 SEK och högst 2 400 000
SEK och antalet aktier vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

Ägarstruktur
Namn
Lindeblad Technology AB
FV Group AB
Broholmen Invest AB
Gennaker AB
CNI Nordic 2 AB
CNI Nordic 3 AB
Montsinery AB
Thomas Olausson
Aimone Holding Ltd
Ponytail Invest AB
Övriga (ca 50 st)
Totalt

Antalet aktier och röster
2 881 025
1 313 572
1 019 120
935 415
831 098
767 251
762 946
732 570
646 823
442 147
4 668 015
15 000 000

Ägar- och röstandel
19,2%
8,8%
6,8%
6,2%
5,5%
5,1%
5,1%
4,9%
4,3%
2,9%
31,1%
100,0%

Utestående teckningsoptioner
Bolagsstämman i Infrea beslutade den 31 januari 2018 att emittera 300 000 teckningsoptioner i
Bolaget vilka berättigar ledande befattningshavare till nyteckning av totalt 300 000 aktier. Samtliga
teckningsoptioner är utestående och har ej ännu tilldelats ledande befattningshavare.
Ovanstående teckningsoptioner kan nyttjas från och med den 1 november 2020 till och med den 28
februari 2021 och har vid utnyttjande en teckningskurs per aktie om 32 SEK per aktie. Vid utnyttjande
av samtliga 300 000 utestående teckningsoptioner, som berättigar till nyteckning av totalt 300 000
aktier, kommer aktiekapitalet i Infrea att öka med högst 12 000 SEK. Detta kommer även att ge en
maximal utspädning om cirka två procent. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga
omräkningsvillkor i samband med emissioner etc.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Infrea AB (”Infrea”) (namnändrat från Grand Capital AB),
556556-5289, med säte i Stockholms län, får härmed avge koncernredovisning och årsredovisning för
räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31.

Allmänt om verksamheten
Infrea (fd Grand Capital) har under året bytt namn för att tydliggöra rollen som långsiktig ägare.
Bolaget har gått från att vara ett private equity bolag som förmedlat bolag till att bli ägare till bolag
verksamma inom industriservice och infrastruktur.
Bolaget har under året förmedlat förvärv av 15,2 procent i Asfaltsgruppen genom Btumen Holding 2
AB.
Infrea förvärvade genom en apportemission 2017-12-31 samtliga utestående aktier i Btumen Holding
AB, Btumen Holding 2 AB, FLME Holding AB samt Induserve AB. Dessa fyra bolag är holdingbolag
för tre dotterbolagskoncerner.
Genom holdingbolagen ägs
·
75,2 procent i Asfaltsgruppen AB som är en ledande leverantör av asfalt i Östergötland och
delar av Södermanland. Bolaget har huvudkontor i Linköping och omsatte 2017 knappt 200 Mkr.
·
52 procent i BST Brandskyddsteamet AB som är en av Sveriges största installatörer av
brandsprinklers. Bolaget har huvudkontor i Stockholm och omsatte 2017 cirka 250 Mkr.
·
100 procent i Cleanpipe AB med dotterbolag Cija Tank AB som är verksamma med bland annat
slamsugning i Göteborg och Stockholm. Bolaget har huvudkontor i Göteborg och omsatte 2017
knappt 200 Mkr.
Infrea har under året utökat styrelsen med en ledamot, Erik Lindeblad. Vidare har bolaget utsett Tony
Andersson till VD och Lars Solin till CFO. På extra bolagsstämmor har beslutats om att göra bolaget
publikt, förvärv av bolag genom apportemission samt indragning av aktier. Vidare har bolaget anslutit
aktieboken till Euroclear.
Förväntad framtida utveckling
Verksamheten i koncernen förväntas fortsätta med nuvarande inriktning och omfattning. Koncernen
avser att investera i ytterligare verksamheter, antingen indirekt via dotterbolagen eller direkt genom
dotterbolagen. Efterfrågan på koncernens tjänster är fortsatt god och bedöms så förbi vad avser
överblickbar framtid.
Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernen är exponerad mot olika risker, såväl strategiska, operationella och finansiella. Genom
exponeringen mot flera olika områden inom industriservice och infrastruktur blir den totala risken för
koncernen dock något lägre än för en renodlad koncern med verksamhet mot ett segment.
Strategiska risker avser främst förändringar i omvärlden som kan påverka bolagen inom de
verksamheter som koncernen verkar inom och som kan få betydande konsekvenser för deras
verksamheter, tex ny lagstiftning och ny teknologi.
Operativa risker är direkt knutna till bolagens affärsverksamhet och kan potentiellt påverka resultat
och finansiell ställning Dessa omfattar bla förvärv, prisutveckling och kundberoende.
Finansiella risker utgör framförallt finansieringsrisk, ränterisk och kreditrisk.
Koncernen arbetar målmedvetet med att minimera potentiella effekter av koncernens risker och
styrelserna i respektive bolag har det övergripande ansvaret för detta arbete och koncernens styrelse
har helhetsansvaret.
Miljöansvar
Bolag inom koncernen bedriver anmälnningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. Anmälningsplikten
avser drift av asfaltsverk och tillstånd att mellanlagra styckegodsbaserat farligt avfall.
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Forskning och utveckling
Koncernen arbetar målmedvetet för fortsatt teknisk utveckling inom respektive verksamhetsområde,
bland annat mot energieffektivare och miljövänligare utrustning och arbetsmetoder.
Ägare
I samband med att Infrea genomförde förvärven av aktierna i dotterbolagen genom betalning med
egna aktier förändrades även bolagets ägarbild. Störste ägaren är nu Lindeblad Technology AB som
äger 19,2 procent av aktierna i Infrea. Övriga ägares innehav är mindre än tio procent av kapital och
röster i bolaget.
Utveckling av koncernens och moderföretagets verksamhet, resultat och ställning
Koncernen
Belopp i tkr

2017-12-31

Nettoomsättning
Rörelsemarginal, %
Balansomslutning
Avkastning på eget kapital, %
Soliditet, %

0
632 479
59

Moderföretaget

Belopp i tkr
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Avkastning på eget kapital %
Soliditet %
Definitioner: se not

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

2014-12-31

1 389,4
-395
234 871,4
-2
99

759,2
-452
5 202,4
21
96

347,1
-388
4 409,6
78
90

732,1
-100
981,0
-83
89

Den kraftiga omsättningsökningen beror på utvidgad verksamhet.

Eget kapital
tkr

Vid årets början
Fondemission
Apportemission

Aktiekapital,
nyemission
under reg

Reservfond
övr bundna
fonder

100,0
500,0

20,0

Fritt eget
kapital
4 892,9
-500,0
233 225,0

Disposition enl årsstämmobeslut

Årets resultat
Vid årets slut

-5 642,6
600,0

20,0

231 975,3
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Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 231 975 261, disponeras enligt följande:

Belopp i kr
Balanseras i ny räkning

231 975 261

Summa

231 975 261

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande noter
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Koncernens resultaträkning1)
Not
Belopp i tkr

201712-31

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelsens intäkter

-

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Rörelseresultat

4

-

5

45 759

Resultat efter finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat efter finansiella poster

3

45 759

Resultat före skatt

45 759

Skatt
Årets resultat

45 759

Antal aktier
Nettoresultat per aktie, kr
1) Koncernen bildades 2017-12-31.

15000000
3,05
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Koncernens balansräkning
Belopp i tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Goodwill

Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet
Maskiner, inventarier och andra tekniska
anläggningar

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Övriga långfristiga fordringar

Not

7

4 132
362 772
366 904

8

3 392

9

75 226
78 618

6

10

Summa anläggningstillgångar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

130
653
783
446 305

Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Upparbetade men ej fakturad intäkt
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

2017-12-31

2 546

11

103 487
6 899
14 965
5 131
11 549
142 031

41 597
41 597

Summa omsättningstillgångar

186 174

SUMMA TILLGÅNGAR

632 480
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Belopp i tkr
EGET KAPITAL OCH SKULDER

2017-12-31

Eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Balanserat resultat inkl årets resultat
Summa eget kapital

600
20
372 184
372 804

Hänförligt till
- moderbolagets aktieägare
- ägare utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

278 334
94 470
372 804

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Avsättning för pensioner och liknande
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Övriga skulder till kreditinstitut
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 912
181
9 093

12

13

21 790
72 052
93 842
33 676
51 445
4 773
35 951
30 896
156 741
632 480
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Koncernens kassaflödesanalys
Belopp i tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Den löpande verksamheten
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

2017-01-01 2017-12-31
0
0
0

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
- Ökning/minskning kundfordringar
- Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar
- Ökning/minskning av leverantörsskulder
- Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

0
0
0
0
0

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0
0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
Ingående saldo
Utgående saldo

0
0
0
41 597
41 597
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Förändringar i koncernens egna kapital
2017
tkr
Vid periodens början (2017-12-31)
Apportemission och indragning av aktier
Årets resultat
Innehav utan bestämmande inflytande
Vid årets slut

Fritt
Summa
Aktie- Reserv- eget
eget
kapital fond
kapital kapital
600
20
-1 270
- 650
233 225
233 225
45 759
45 759
94 470
94 470
600
20 372 184
372 804
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Moderföretagets resultaträkning
Belopp i tkr

Not

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

1 389
1 389

759
759

4

-3 423
-3 457
-5 491

-1 658
-2 528
-3 428

14

0

4 454

0
-151
0
-5 643

6
0
-1
1 031

Resultat före skatt

-5 643

1 031

Årets resultat

-5 643

1 031

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
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Moderföretagets
balansräkning
Belopp i tkr

Not

2017-12-31

2016-12-31

15
16

233 301
0
150
233 451

0
1 032
150
1 182

233 451

1 182

0
22
0
124
146
291

313
0
2
3
259
577

1 129
1 420

3 444
4 020

234 871

5 202

600
20
620

100
20
120

233 225
4 393
-5 643
231 975

0
3 862
1 031
4 893

232 595

5 013

784
29
451
1 012
2 276

62
0
102
25
189

234 871

5 202

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

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

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

13
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Moderföretagets kassaflödesanalys
Belopp i tkr

2017-01-01 2017-12-31

2016-01-01 2016-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Den löpande verksamheten
Justering för övriga poster som inte ingår i kassaflödet

-5 642
150

1 031
0

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

-5 491

1 031

291
-8
722
1 368

-312
-84
62
-300

-3 119

398

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
- Ökning/minskning kundfordringar
- Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar
- Ökning/minskning av leverantörsskulder
- Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
INVESTERINGSVERKSAMHETEN

805

0,0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

805

-1 165

0

0

0

0

Årets kassaflöde

-2 315

-767

Ingående saldo
Utgående saldo

3 444
1 129

4 211
3 444

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i tkr om inget annat anges

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

Ändrade redovisningsprinciper
Föregående år användes redovisningsprincip från K2, BFNAR 2016:10. Byte har skett pga ny
koncernstruktur.
Värderingsprinciper m m
Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas inflyta.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Fordringar
Fordringar har upptagits till det belopp som de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget
annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Inkomst redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget
redovisar därför inkomsten till nominellt belopp (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel
direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Pågående entreprenadavtal
Entreprenadavtal till fastpris redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs, så kallade successiv
vinstavräkning. När utfallet av ett uppdrag går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas
uppdragsinkomsten och hänförliga utgifter enligt färdigställandegraden av aktiviteterna i avtalet på
balansdagen. Intäkterna värderas till verkligt värde för ersättning som har erhållits eller kommer att
erhållas i förhållande till färdigställandegraden.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda
nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av
utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Balanserade utgifter för utvecklingsarbetet
Goodwill

Antal år
5
5-10

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade
avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda
nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag.
Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
Nedlagda utgifter på annans fastighet
5-20
Maskiner, inventarier och andra tekniska anläggningar
3- 8
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Leasing
Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och
nettoförsäljningsvärdet. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för
beräknad försäljningskostnad, varvid hänsyn tagits till inkurans.
Avsättningar
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare
händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och
beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande
vara osäker.
Avsättningar för omstruktureringar redovisas bara om en fastställd och utförlig omstruktureringsplan
har utarbetats och införts, eller om företaget minst har offentliggjort planens huvuddrag till dem som
berörs av den. Avsättningar redovisas inte för utgifter som hör samman med den framtida
verksamheten.
En avsättning redovisas till den bästa uppskattning av det belopp som krävs för att reglera
förpliktelsen på balansdagen. Avsättningar tas endast io anspråk för de utgifter som avsättningen
ursprungligen var avsedd för. Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där pengars tidsvärde är
väsentligt.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.
I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.
Eventualförpliktelse
En eventualförpliktelse redovisas i not när det finns:
- En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffad händelse och vars förekomst endast
kommer att bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom
företagets kontroll, inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld
eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för
att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig
tillförlitlighet.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att
utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas
per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses
förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen
innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader
medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag. Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas
till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna
och övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till
rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet,
med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna
skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten.
Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter

19
och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ
goodwill.

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag
överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade företagets identifierbara
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuell nedskrivning.
Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag och intresseföretag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster
som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet. Orealiserade vinster
som uppkommer vid transaktioner med intresseföretag elimineras i den utsträckning som motsvarar
koncernens ägarandel i företaget. Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade
vinster, men endast i den utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov.

Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna principerna i
koncernredovisningen.

Not 2

Uppskattningar och bedömningar

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 pågående arbeten.
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 värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Not 3

Operationell leasing - leasetagare
Koncern
2017-12-31
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägbara kontrakt förfaller till betalning:
- Inom 1 år
- inom 1 och 5 år
- Senare än 5 år

Not 4

13 858
40 277
20 572
74 707

Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
2017-01-012017-12-31

Varav män

2016-01-012016-12-31

Varav män

Sverige

2

2

4

4

Totalt

2

2

4

4
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Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader,
inklusive pensionskostnader

Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

2 326 396
897 200
0

1 920 000
603 264
0

Könsfördelning
Andel kvinnor, i %
Styrelse
Övriga ledande befattningshavare

Not 5

Koncern
2017-12-31
7
0

Resultat från andelar i koncernföretag
Omvärdering av andelar till verkligt värde

Not 6

2017-12-31
45 759
45 759

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknade arbeten

Ingående anskaffningsvärde
Nyanskaffningar
Utgående ackumulerande anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerande avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 7

Moderföretaget
2017-12-31
2016-12-31
0
0
0
0

Goodwill
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Utgående ackumulerande anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Koncernen
2017-12-31
0
4 132
4 132
0
0
0
4 132

Koncernen
2017-12-31
0
362 772
362 772
0
0
0
362 772

Goodwill har förvärvats per 2017-12-31 och har en fastställd
avskrivningstid om tio år och börjar skrivas av från och med 2018-01-01.
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Not 8

Nedlagda utgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Utgående ackumulerande anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Koncernen
2017-12-31
0
3 392
3 392
0
0
0

Utgående redovisat värde
Not 9

Maskiner, inventarier, och andra tekniska
anläggningar

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Utgående ackumulerande anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 10

3 392

Koncernen
2017-12-31
0
75 226
75 226
0
0
0
75 226

Finansiella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Avgående tillgångar

Koncernen
2017-12-31
0
653
0

Redovisat värde vid årets utgång
Not 11

653

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Hyreskostnader
Leasing
Försäkringspremier
Övriga poster
Upplupna intäkter

Koncernen
2017-12-31
1 332
875
638
4 888
3 816
11 549
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Hyreskostnader
Övriga poster

Not 12

Långfristiga skulder

Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen
Förfallotidpunkt, ett-fem år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen

Förfallotidpunkt, inom ett år från balansdagen
Förfallotidpunkt, ett-fem år från balansdagen
Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen

Not 13

Koncern
2017-12-31
24 676
84 318
125
109 119
Moderföretag
2017-12-31 2016-12-31
-

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupna löner och sociala avgifter
Upplupna räntekostnader
Övriga poster

Upplupna löner och sociala avgifter
Övriga poster

Not 14

Moderföretag
2017-12-31 2016-12-31
146
143
116
146
259

Koncern
2017-12-31
30 598
68
5 286
35 951

Moderföretag
2017-12-31 2016-12-31
87
925
25
1 012
25

Resultat från andelar i koncernföretag
2017-01-012017-12-31

2016-01-012016-12-31

Realisationsresultat vid avyttring av andelar

0

4 454 100

Summa

0

4 454 100
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Not 15 Andelar i koncernföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Förvärv
Redovisat värde vid årets slut

2017-12-31

2016-12-31

0
233 301 396

0
0

233 301 396

0

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

Dotterföretag / Org nr / Säte

Antal
andelar

i%

Redovisat
Värde, kr

Induserve AB, 556950-2502, Gunnilse
Btumen Holding AB, 55916-5113, Stockholm
FLME Holding AB, 559057-1344, Stockholm
Btumen Holding 2 AB, 559125-6861, Stockholm

16 495
51 000
55 000
50 000

100
100
100
100

68 243 790
64 508 506
84 509 100
16 040 000
233 301 396

Not 16

Andra långfristiga värdepappersinnehav
2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Omklassificeringar
Redovisat värde vid årets slut

1 032
1 032

1 032
0

0

1032

Omklassificering efter apportemission till andelar i koncernföretag.
Not 17

Disposition av vinst eller förlust
Förslag till disposition av moderföretagets resultat
Till årsstämmans förfogande står
balanserat resultat
årets resultat

Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras
Summa

237 618
-5 643
231 975
231 975
231 975
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Not 18

Antal aktier och kvotvärde
Antal aktier
Kvotvärde, kr

Not 19

2017-12-31 2016-12-31
15 000 000
1000
0,04
100

Ställda säkerheter
Koncernen

Moderföretaget
2017-122016-122017-12-31
31
31

Ställda säkerheter för egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar
Tillgångar med äganderättsförbehåll
Pantsatta aktier i dotterbolag, bokfört värde
Fakturabelåning
Summa

62 100
46 861
206 385
11 822
327 168

-

-

1 307
637
1 944

-

-

Eventualförpliktelse
Skattetvist
Garantiförbindelse
Summa

Skattetvisten avser ett solidariskt betalningsansvar för annans skatt och hänförs till ett förvärvat
bolags tidigare ägare. Förvärvande bolag, Cleanpipe Sverige AB har en motfordran på bolagets
tidigare ägare som bedöms fullgod och täcker hela tvisten, varför någon negativ inverkan för
för koncernen inte är att vänta.

Not 20

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Den 31 januari 2018 beslöt en extra bolagsstämma i Infrea att emittera 300 000
teckningsoptioner till ledande befattningshavare i Infrea.
Styrelsen har den 26 mars 2018 med stöd av bemyndigande från bolagsstämman
om en nyemission om 1 100 000 aktier till kurs 22 kronor utan företrädesrätt för
bolagets aktieägare. Emissionen görs i samband med notering av aktien på
Nasdaq First North.

Not 21 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
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Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.
Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.

Underskrifter
Stockholm den 29 mars 2018

Urban Sturk
Styrelseordförande

Tony Andersson
Verkställande direktör

Pontus Lindvall
Styrelseledamot

Erik Lindeblad
Styrelseledamot

Daniel Johansson
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 29/3 2018
Grant Thornton Sweden AB

Jörgen Sandell
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i Infrea AB (publ)
Org.nr. 556556-5289
Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Infrea AB (publ) för år 2017.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31
december 2017 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.
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 moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

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 och
koncernredovisningen.
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 felaktigheter i
årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter 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 omständigheterna, men inte för att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

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

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de 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 och
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

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

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
bolagets och koncernens 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
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende
den finansiella informationen i enheterna eller affärsaktiviteterna inom
koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen.
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Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.
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 eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen
har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning för Infrea AB (publ) för år 2017 samt av
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande 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 moderbolaget och koncernen 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 dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets
och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande
bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. 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 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,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att
med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för bolagets situation. 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 dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Stockholm den 29 mars 2018
Grant Thornton Sweden AB

Jörgen Sandell
Auktoriserad revisor
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