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Arsredovisning och koncernredovisning
fdr rakenskapsaret 2017-07-12 - 2018-08-31
Styrelsen och verkstellande direktdren fdr MIDAQ AB avger harmed foljande
arsredovisning och koncernredovisning.
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Fiirvaltnin gsberattelse
lnformation om verksamheten
MIDAO AB ar ett fOretag som investerar i och utvecklar medelstora fdretag med etablerade affarsmodeller, ledande
marknadspositioner, egna produkter eller tjenster med starka varumarken. Bolaget startades 2017 och ager samtliga aktier i MIDAQ
Outdoor Living AB, MIDAQ Development AB och MIDAQ Properties AB. Rdkenskaps6ret 5r bolagets och koncernens ftirsta.

Vasentliga handelser under rekenskapsaret
Den 1 december 2017 fdrvarvades, genom MIDAO Outdoor Living AB, samtliga aktier i Hillerstorp Mdbler AB vilka frdmst tillverkar
mobler fdr utemiljd. Den 2 juli 2018 fdrvarvades, genom MIDAO Development AB, samtliga aktier iAlfa Scandinavia AB vilka bedriver
verksamhet inom flytt och relocation i Skandinavien. MIDAQ Properties AB ar en fastighetskoncern.

Ftirventad framtida utveckling samt risker och osekerhetsfaktorer
Beddmningen er att konc€rnens omvarEsrisker ej dr vdsenltliga och at Ie osakerhetsfaktorer f6religger. Koncernen er med sin
valuta
internationella verksamhet exponerad fOr finansiella risker. Dessa risker ar framst kopplade till fdrandring i rantenivaer och
positivt.
utvecklas
fortsetbr
att
resultat
som
Beddmningen avseende 2o18/2019 6r att saval omsdttning

Miljitpaverkan
MTDAO AB er inte

ti standspliktigt eller anmalningspliktigt enligt Miljdbalken. Fdr vAra dotterbolag

MIDAQ Outdoor Living AB. MIDAQ

Development AB och MIDAQ Properties AB henvisas till respektive bolags arsredovisning'

Flerarstiversikt konqernen

2017118

Nettoomsdttning (tkr)
Resultat efter finansiella poster (tkr)

397 316

Balansomslutning (tkr)
Soliditet (%)
Antal anstallda

FlerarsiiversiK moderf airetaget
Nettoomsattning (tkr)
Resultat elter finansiella poster (d(0
Balansomslutning (tkr)
Soliditet (%)

Antal anstellda

26 402

il47 396
20,50/o

20't711a
0
6 895
117 527
61,4o/o

0

Ftirslag till resultatdisposition
Styrelsen fdresl6r att till fdrfogande staende vinstmedel
Overkursfond
Arets resultat

64 850 000
7 138 336

7t

988 336

disponeras sa att
till dkning av aktiekapitalet genom fondemission tiverfdres
i ny rakning dverfdres

10 350 000

61 638 336
71 988 336

2 (28)

tw

1

MIDAQ AB
5591'19-2363

Koncernens resultatrakning

14

Not
Nettoomsettning

2

397 316
-329 261

Kostnad fdr salda varor

68 055

Bruttoresultat

-23 280
-15 500

F6rsaljningskostnader
Administrationskostnader

5 828

Ovriga rdrelseintekter
Ovriga rdrelsekostnader

Rtirelseresultat

menadet

2017-07 -12
-2018-08-31

4,5,6,

-5 858
29 U5

7

2U

8

40
-3 087

Resultat fren finansiella poster
Resultat fran dvriga vardepapper och fordringar

som ar anEggningstillgengar
Ovriga rdnteintakter och liknande resultatposter
Rdntekostnader och liknande resultatposter

I

-2

Resultat efter finansiella Poster
Skatt pa arets resultat

Arets resultat

U3

26 402
10
22 747

Hanritrligt till
Moderf airetagets aktieegare

22 747

3
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Koncernens balansrakning

Not

2018-08-31

TILLGANGAR

An6ggningstilQengar
Immaleriella anIdggningsti gengar
Balanserade utgifter fdr forsknings- och
utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Goodwill

639

't'l

50 2EE
50 927

Materie lla anl itggni ng stiIbeng ar
Byggnader och mark

12

129 649

Maskiner och andra tekniska anlaggningar
lnventarier, verktyg och installationer

't4

27 872
6 379
163 900

sie a anldgg ningsti llgAngar
Andelar i intressefdretag och gemensamt styrda fdretag
Andra langf ristiga verdepappersinnehav
F in an

Uppskjuten skattefordran

Andra langfristiga fordringar

15,16
17
18

19,26

'1

899
345

862
3 846
6 952
221 779

Summa anEggningstillgangar

OmsefiningstillgAngar
Varulaget m.n.
7 859

Ravaror och fdrnddenheter

7 076

Varor under tillverkning
Fardiga varor och handelsvaror

58 346
73 2A'l

Koft fr i s ti g a fo rdri ng at
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Ovriga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intdkt
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

Koifiisfiga placeingar
Kassa och bank

Summa oms{ttningstillgAngar

SUiIi'A TILLGANGAR

127 366

1747
7 501
20

5 2A8
147 459
0

4 877
225 617

447 396

4 l28l
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Koncernens balansrakning

Not

2018-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget

kapital
150

Aktiekapital

64 850

Ovrigt tillskjutet kapital
Annat eget kapital inklusive arets resultat
Eget kapital hanf6rligt till moderfdretagets aktieagare

26 621

91 621
0

Minoritetsintresse

g',t 621

Avseftningar

21

2 217

Avsattningar for pensioner och liknande f6rpliktelser
Uppskjuten skatteskuld

Lenglistiga skulder

I

519

1'.t

736

22
131 360

Skulder till kreditinstitut

131 360

Korttristiga skulder
Checkrakningskredit
Skulder till kreditinstitut
Fdrskott fran kunder
Leverant6rsskulder
Ovriga skulder
Fakturerad men ej upparbetad intakt
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intakter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

23

57 546
19 867
1 120
52 106
33 045

24

21 792
27 203
212 679
447 396
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Rapport 6ver fiirandringar i koncernens egna kapital

lngAende balans
Tran

20'1 7-07-1

saktionet med egare

2

Ovrigt

Annat eget

tillskjutet
Aktiekapital

kapital

kapital inkl.
erets resultat

Minoritetsintresse

Totalt

0

0

0

0

0

150

64 850

0

0

6s 000

0

0

3 5'18

0

3 518

0

0

0

0

'150

64 850

:

Nyemission
Effekter av fdrvarvade koncerner och
bed0mningar
Omrakningsdifferenser
Arets resultat
Utgaende balans 2018-08-31

0

356

22 747

0

22 747

26 621

0

91 621

6
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Koncernsns kassafl ddesanalys

14

manadet

-'t 2
-2018-08-31

20't7 -o7

Not
Den laipande Yerksamheten
Rorelseresultat
Justering fdr poster som inte ingar i kassaflodet
Avskrivningar och nedskrivningar

29 245

Fdrendring i koncernens samma nsdttning

-6 783
33 403

10 941

40

Erh6llen renta
Erlagd ranta
Betald inkomstskatt

-3 087
-3 655

Kassafltide fren den l6pande verksamheten
f6re f6randringar av r6relsekapital

26 621

Fdrandringar i rdrelsekapital
-73 281

Fdrandring av varulager

-147 459
212 679
18 560

F6randring av rdrelsefordringar
Fdrandring av rorelseskulder

Kassafliide fran den lopande verksamheten
I nve

ste

ng sve fu samhete n

-221 779
-22'l 779

Genom fdrvarv dvertagna och anskaffande anlaggningltillgangar

Kassaflaide

frin investeringsverksamheten

i

F in an sie ng sve rksamhete

n
65 000

Nyemission
Upptagna lan

131 360

FOrdndring av avsdttningar
Kassafl 6de f ran f inansieringsverksamheten

208 096

Arets kassafltide
Likvida medel vid arets bdrjan
Likvida medel vid erets slut

11736

4 877
0

25

4 477
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Moderfairetagetsresultatrakning (Kr)

14

menader

201747-',t2
Not

-20r8{8-31
0

Nettoomsdttning

0

Kostnad fdr salda varor

Bruttoresultat
Fdrsaljningskostnader
Administrationskostnader
Ovriga rdrelseinEkter
Ovriga rdrelsekostnader

Rtirelseresultat

28

0

3

-646 587

0
0
0

4,5,5

-646 587

Resultat fran finansiella poster
Resultat frAn andelar i koncernfdretag

Rentekostnader och liknande resultahoster

29
9

I

000 000

-458 '110
7 541 890

Resultat efter finansiella poster

6 E95 303

Bokslutsdispositioner
Resultat fiire skatt

6 895 303

Skatt pe arets resultat

Arets resultat

0

10

243 033

7 138 336

8

(2E)

+
'{t

I\iIIDAQ AB

559119-2363

Moderliiretagetsbalansrakning (K0

Not

2018-08-31

TILLGANGAR

AnaggningstilEengar
I mm

ateie lla anl eggning sti gengar
0

M ate riell a anldggn i ngsti g Ang at

0

Finansie a an|liggningsti gengar
Andelar i koncernftiretag
Fordringar hos koncernfdretag
Uppskjuten skattefordran

30,31

32

150 000
't1s 053 225
243 033

18

11s 446 258

Summa anEggningstillgengal

1'.15

446 258

Omseltningsti gengar
Kotftistoa fordringar
Ovriga fordringar

Kassa och bank

Summa omsattningstillgangar

SUiIMA TILLGANGAR

30 154
30 154
2 050 170

2 080 324
117 526 542

e
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iioderl6retagetsbalansrakning (Kr)

Not

2018-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

33

Bundet eget kapital
1s0 000

Aktiekapital

't

Fitt

50 000

eget kapital

64 Eso 000
7 138 336

Overku rsfond

Arets resultat

71 988 336

72 138 336

Summa eget kapital

0

Obeskattade reserver

Avseaningar

Len$ristiga skulder

21

,)

0
14 000 000

Skulder till kreditinstitut

27 000 000
41 000 000

Skulder till koncernfdretag

Kodlristiga skuldet
Skulder till kreditinstitut
Upplupna kostnader och fdrutbetalda intdkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 000 000
24

388 246

4 388 246
117 526 542
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Rapport 6ver fdrandringar i moderfairetagets egna kapital
Ftift

Bundet eoet kaoilal

Aktielngaende balans 2017-07-1 2

Totalt

6verkurs-

kapital

Bundet eget
kapital

fond

Balanserat
resultat

Arets
resultat

kapital

0

0

0

0

0

0

150 000

0

64 850 000

0

0

0

0

0

0

7138 336

65 000 000
7 138 336

0

7138

72 13E 336

Tran saktione r med dg are :

Nyemission
Arets resultat
Utgaende balans 201 E-08-31

150 000

0

54 850 000

336
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Moderf 6retageB kassafl tidesanalys

ft

menadet

2017

47-12

-2018{8-31
Den ld,pando verksamheten
Rdrelseresultat
Justeringar fdr poster som inte inger i kassaflddet
Okning av uppskjulen skattefordran

-646 587
243 033

403 554
Erlagd ranta

Kassafliide tran den lapande verksamheten
f aire f 6randringar av rairelsekapital
F driindri ng at

i rbrel se ka pital

Ftirdndring av rdrelsefordringar
Fdrendring av rdrelseskulder
Kassaflatde fren den l6pande verksamheten
I nve

-458 110
-861 664

-30 154
4 388 246
3 496 424

stei ng sve rk samheten

Fdrverv av andelar i koncernfdretag

Okning av langa fordringar
Utgivna koncernlan
Kassaf liide tren inv6steringsverksamheten
F i nansieingsve*

-1s0 000
-243 033
-115 053 225
-115 446 258

samhete n

Nyemission
Upptagoa lan
Amortering av skuld

Erhalbn utdelning
Kassaf l6ds f ran f inansieringsverksamheten
Arets kassafldde
Likvida medel vid ar6ts bdrjan
Likvida medel vid arots slut

65 000 000
43 000 000
-2 000 000
8 000 000
114 000 000
2 050 170
0
2 050 170

12
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper m.m.

Allmenna redovisningsprlnciper
Arsr€dovisningen och koncernredovisningen har upprattats enligt Arsredovisningslagen (1995:159) och Bokftiringsnamndens allmdnna

rid

BFNAR 2012:1 fusredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprincipor - Koncernen
Koncsrnredovisning
Koncemredovisningen er upprettad enligt fiirvdNsmetoden. Koncemredovisningen omfattar moderf6retaget samt dess dotterfdretag. Med
dotterfOretag avse;de ftiretag i vilka moderfdretaget, direkt eller indirekt, har ett bestdmmande inflytande. I normalfallet avser detta foretag
der moderf etaget innehar ;er an 50 % av rdsterna. I koncernredovisningen ingar dotterfdretagen fran den dagen konc€rnen erhaller
bestemmande inflytande tills den dag det inte langre fdreligger. Dotterloretagens redovisningsprinciper Overensstemmer med koncernens
redovisningsprinciper i 6vrigt.
I koncernredovisningen faller koncemfdretagens bokslutsdispositioner bort och ingar i det redovisade resultatet efter avdrag f6r uppskjuten
skatt. Detta inneber att koncemfdretagens obeskattade reserver i konc€rnens balansrakning fdrdelas mellan uppskjuten skatteskuld och eget
kapital.

Andolar i introssef6rotag, loint venture samt egarintr*sen i 6vriga forotag
Koncemens innehav av andelar i ett fOretag som inte er dotterforetag men dar koncemen utdvar ett betydande men inte bestemmande
inflytande klassmceras som innehav av andelar i intressefdretag. lntresseloretag fdreligger da koncernen innehar mer an 20 % men mindre
an 50 % av rdstema i den juridiska personen. Koncernen redovisar andelar i intressetdretag enligt kapitalandelsmetoden. I de fall koncemen
l6rvervar ytterligare andelar i intressefdretaget, men det fortsatt 5r ett intressefiiretag till koncemen, omverderas inte det tidigare innehavet
DA andelar i intiessef<iretag avyttras, sa att betydande inllytande inte langre fdreligger, redovisas hela innehavet som avyttrat och eventuell
vinst eller ftirlust redovisas i koncernens resultatrakning. I de lall det andA finns kvar andelar redovisas de som Ovriga v6rdepappersinnehav.
Med agarintresse i dwiga foretag inneber andelar i ett annat loretag som ar avsett att frgmja verksamheten i egarfdretaget genom att skapa
sn varaktig fdrbindelse med det andra f6retaget.

lntlktsrodovisning
Fdts1ljning av varor

lntakbn redovisas tillverkligt vSrde av vad som erhallits eller kommer att erhellas. Det innebar at intekEn redovisas till nominellt varde
(fakturabelopp) om ersettning erhalls i likvida medel dir€kt vid leveransen. Avdrag g6rs fdr lamnade rabatter.
Vid f66dljning av varor redovisas normalt inkomsten som intekt n6r de vasentliga f6rmaner och risksr som ar f6rknippade med Sgandet av
varan har dverforts till kdparen.
Renla, rcyary och

ut&lning

Ersettning iform av r5nta, royalty eller utdelning redovisas som intakt nar det er sannolikt att de ekonomiska fdrdelar som ar fdrknippade
med transaktionen har tillf6rts koncemen samt ner inkomsten kan beraknas pe ett tiltfdrlitligt satt.
Tjen sie- oc h e ntre prcn adu ppdrag

Uppabetad, ej fakturerad intekt tas
lansteuppOragfntreprenaduppdrag pa lOpande rekning intgktsredovisas i takt med att arbetet uttors.

i

Uilansrakningen upp till det belopp som beraknas bli fakturerat och redovisas i posten "Upparbetad men ej fakturerad intakt"

Koncemen vinstavraknar, utl6rda tjanste- och entreprenaduppdrag till fast pris i takt med att arbet€t uddrs, s.k. succesiv vinstavrekning- Vid
de totalt
berakningen av upparbetad vinst har fardigstallandegraden berdknats som nedlagda utgifier per balansdagen i relation till
i balansrakningen i
redovisas
dellikvider
fakturerade
intakt
och
redovisad
mellan
Skillnaden
f6r
att
tullgdra
uppdr;get.
utgifterna
bereknad;
posten "Upparbetad men ei fakturerad intdkt"

LAneutgifter
LAneutgilter fdr lanat kapital kostnadsf66 i resultatrekningen i den period de uppstar

13 (28)
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Leasingavtal
Koncemen som leasetagate
Koncemen ar bastagare genom se kallade operationella leasingavtal da de ekonomiska risker och fordelar som dr forknippade med
tillgAngen inte har tivergatt Ull koncernen. Leasingavgifiema, inklusive en eventuell forsta tdrhdjd hyra, redovisas som en kostnad linjart dver
leasingperioden.

Erslft ningar till anstallda
Ersattningar till anstdllda avser alla typer av ersdttningar som koncernen lamnar till de anstelEa. Koncernens ersattningar innefattar bland
annat ldner, betald semester, betald franvaro, bonus och ersettningar efter avslutad anstdllning (pensioner). Redovisning sker i takt med
intjdnandet. Ersdttningar till anstellda efter avslutad anstallning avser avgirtsbestdmda eller fdrmensbesumda pensionsplaner. Som
avgiftsbeslamda planer klassificeras planer dar faststalBa avgifter betalas och det inte finns f6rpliktelser, vare sig legala eller inlormella, att
betala negot ytterligare, utdver dessa avgifter. Ovriga planer klassificeras som fdrmensbestdmda pensionsplaner. Koncernen har dvriga
langfristiga ersdttningar till anstallda
Koncernen har endast avgiftsbestamda pensionsplaner. Utgifter fdr avgiltsbestemda planer redovisas som en kostnad under den period de
anstelEa utf6r de tjdnster som ligger till grund Idr fdrpliktelsen.

Omrakning av poster i utlendsk valuta
Fordringar och skulder i utlandsk valuta har vdrderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursfOrluster pe rtirelselordringar och
rdrelseskulder redovisas i rdrelseresultatet medan kursvinster och kursfdrluster pa flnansiella fordringar och skulder redovisas som
finansiella poster.

Skatt
Totalskatt utgd6 av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultatrekningen, utom dA underliggande transaktion redovisas
direkt mot eget kapital varvid tillhdrande skatteeffekt redovisas ieget kapital.

Aktue skaft
Aktuell skatt avser inkomstskatt fdr innevarande rakenskapsar saml den del av tidigare rakenskapsars inkomstskatt som ennu inte
redovisats. Aktuellskatt beraknas utifran per den skattesats som gelbr per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt ar inkomstskatt som avser framtida rakenskapsar till fdljd av tidigare hendelser. Redovasning sker enligt
balansrekningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattelordringar pa tempo16ra skillnader som
uppstar mellan bokfdrda respektive skattemessiga varden fttr tilbangar och skulder samt fdr dvriga skattemassiga avdrag eller unde6kott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskuher endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt
berdknas utifren beslutad skattesats pa balansdagen. Ellekter av fdrandringar i gAllande skattesatser resultatfdrs i den period fdrendringen
lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte dr sannolikt att den underliggande skattefordran kommer att kunna
realiseras inom en dverskedlig framtid. Uppskjuten skattelordran redovisas som finansiella anleggningstillgAng och uppskjuten skatteskuld
som avsaftning.

AnEggningstilbang6r
Materiella och immateriella anlaggningstillgangar redovisas till anskaffningsvarde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskivningar.
Materiella anHggningstillgengar har delats upp pa betydande komponenter nar komponenterna har vasentligt olika ny$andeperioder.
Avskrivningsbart belopp utgdrs av anskaffningsvardet minskat med ett berdknat restvdrde om detta dr vdsentligt. Avskrivning sker linjart dver
den fdrv5ntade nyttjandeperioden.

14 \28)
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Fdljande avskrivningstider tillampas
I mmateriel

la anl eggn i ng sil IUengat

Goodwill
Avskrivningstiden ej standard, da denna Engre period med stor sdkerhet kunnat berdknas.
Materie

I Ia

5-10 ar

anl egg ni ng stiIlg eng ar

Byggnader
Stomme. tak och fasad

15-50 ar

Fdnster och dvrigt

15-30 ar

l\raskiner och andra tekniska anlaggningar

lnventarier, verktyg och installationer

10 ar
5-'10 5r

Intemt uppatbetade immateie|Ia anIeggningsti gengar
Koncemen tillampar historiskt den s.k. "kostnadsfdringsmodellen" avseende internt upparbetade immateriella anlaggningstillgangar. Metoden
inneb,r att samtliga interna utgifter fdr framtagande av en immateriell anlaggningstillgang kostnadsfdrs direkt nar de uppkommer.
Under sista aret har ett bolag i koncernen (Hillerstorps Tre AB) tillempat den s.k. "aktiveringsmodellen" avseende internt upparbetade
immateriella anleggningstillgengar. Metoden inneber att samtliga utgifter som uppfyller kriterierna i K3 aktiveras som immateriell
anEggningstillga;g och skrivs av under tilEengens bereknade nytljandeperiod. Under Sret har inga avskrivningar gjorts, dA tillgangen ej
ferdigstallE under perioden.

Finansiella instrument
Bolaget redovisar och vdrderar finansiella instrument till anskaffningsvarde. Kundfordringar dvriga kor$ristiga tordringar redovisas till det

ldgst; av anskaffningsvdrde och det belopp varmed de beraknas bli reglerade det vill saga med avdrag f6r befarade fdrluster.
LjverantOrsskulder och ovriga kortfristiga skulder redovisas till det belopp varmed de fdrvdntas regleras. Langfristiga fordringar och
langfristiga skulder verderas efter fdrsta redovisningen till upplupet anskaffningsverde.
Bolagen i koncernen dr utsatta fdr risker genom fdrendring av valutor och rentor. I begrensad omfattning anvender bolagen sig av
terminskontrakt fdr att sekra valutakurser, samt ranteswapar fdr att begransa risker i rentorna

Varulager
Varulagret har varderats till det ldgsta av dess anskaffningsvarde och dess nettofdrsaljningsverde pi balansdagen. Anskaffningsvdrdet fdr
egentillverkade heL och halvarabrikat upptas till nedlagda tillverkningskostnader med skaligt pAslag f6r indirekta tillverkningskostnader. Med
nettofdrsdljningsvdrdet avses varomas beraknade fdrsaljningspris, minskat med ftirsaljningskostnader.
Den valda verderingsmetoden innebdr att eventuell inkurans i varulagret har beaktats

Avs5ttningar

Avsaftningar redovisas nar bolaget har en formell eller informell fdrpliktelse som en fdljd av tidigare hdndelser och det ar sannolakt att ett
av det belopp som
utfldrde av resurser kommer att krAvas fdr att reglera fdrpliktelsen. Avsettningar varderas till den bdsta uppskattningen
kravs fdr att reglera fdrpliktelsen. Om effekten av tid nar betalning sker ar vasentlig nuvardesberdknas fdrpliktelsen.

Uptrskattningar och bedAmningar
styrelsens bed6mningar kan ha en betydande effekt pe redovisade belopp i ersredovisningen och koncernredovisningen.
har nagra vasentliga
Under eret har inga serskilda beddmningar identifierats som skulle paverka med materiella belopp, ej heller
skillnader i beddmningar och uppskattningar gjorts fran fdregeende ar.
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Redovisningsprinciper - Moderf airetaget
Koncernbidrag
Erhellna och lamnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

Andelar i koncernfiiretag
Andelar i koncernfdretag redovisas till anskarfningsverde med avdrag fdr eventuella nedskrivningar. Utdelningar redovisas som intdkt, aven
om utdelningen avser ackumulerade vinster innan fdrvarvstidpunkten. Utdelningen redovisas i normalfallet n6r beh6rigt organ fattat beslut
om den och den kan berdknas pa ett tillfdrlitligt satt.

Andelar i intresseftiretag och roint venture
Andelar i intresseftiretag och joint venture redovisas till anskaffningsverde med avdrag f0r eventuella nedskrivningar. Utdelningar redovisas
som intakt, dven om utdelningen avser ackumulerade vinster innan fdrvdrvstidpunkten.

Not

2 Nettoqmsattningens fiirdelning

Nettoomsattnjngen fdrdelar sig pa verksamhetsgrenarenligt f6ljande

Koncemen
Outdoor Living
Flyttar, relocation, immigration mm

I omsattningen ingar outdoor Living

lran

1 dec 2017 och

Moderfatretaget

2017t18

2017118

250 408

0

146 908
397 316

0
0

6vriga fien 2 iuli 2018.

Nettoomsettningen fdrdelar sig pe geografiska marknader enligt fdliande:

Koncernen

M

oderftiretaget

Outdoor Livino

2017118

2017tl8

Sverige

1U 040

0

87 935

0

8 433

0

250 408

U

Ovriga Norden
Ovriga marknader

Not 3 Arvode till revisorer

Koncernen
Emst & Young AB
Revisionsuppdraget
Ovriga tjanster

Guide Revision AB
Revisionsuppdraget

M

oderfiiretaget

2017118

2017118

669

0

224

0

893

0

200
200

?5
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Not4 Leasingavtal - leasetagare
Opetatione leasing
Koncernan

M

oderf6retaget

2017114

2017tl8

1 803

0

8 139

0

7 804

0

0

0

5 943

0

Kostnadsfdrda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal
Framtida minimileaseavgifter avseende ej
uppsegningsbara operationella
leasingavtal:
Ska betalas inom I ar
Ska betalas inom 1-5 ar
Ska betalas senare 6n 5 er
't

Not 5 Anstellda och personalkostnader
2017118

Me de I antalet an slell d a

anstlllda

Varav
man

0

nla

Antal
Modeioretaget
Sverige

0

Dotteiaretag
Sverige

186

Danmark

44

I
I

Finland
Norge
Ovriga verben

4
252

Koncernen totalt

252

46%

20171',t8

L6ner och andra ersdltningar

L6ner och
andra
ersettningar

Sociala
kostnader
(varav
pgnsionskostnader)

0

0
(0)

Dotterforetag

42 335

15775

Koncernen totalt

42 X35

15775

Moderfdretaget

3 490

VD
Av Konc€rnens pensionskostnader avser 513 tkr (f.a. E/T) gruppen styrelse och
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Ldner och andra ersettningar fdrdelat mellan styrelseledamdter och VD resp. dvriga anstallda.
2017114

Styrelse och
VD (varav

6vriga
anstellda

tartiem o.d.)
0

0

Moderfdretaget

(0)
39

3294

Dotte rfdretag

04'1

(0)
3 294

Koncernen totalt

39 041

Fdr moderbolag och koncemledning finns inga avtal om avgangsvederlag

Kdnslfidelning bland ledande befaftningshavare
Koncernen

Moderfdretaget
2018-08-31

2018-08-31

Andel kvinnor i styrelsen
Andel men i styrelsen
Andel kvinnor bland dvriga ledande

270/o

o%

73%

100%

befattningshavare
Andel men bland dvriga ledande

s8%

00/.

befattningshavare

420/.

100%

Uppgifterna avserfdrhallandet pa balansdagen.

Not

6 Av- och nsdskrivningarnas ldrdolning

per funKion

Koncernen

Kostnad salda varor

Fdrsaljningskostnader
Administrationskostnader

Not

7

Moderfairetaget

2017t18

20't7118

I292

0

1 470

0

I

179

0

10 941

0

Resultat fran andelar i intressefo,retag och gemensamt styrda fairetag

Koncernen
Arets resultatandel

M

oderliiretaget

2017114

2017t18

204
204

0
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Not

8 dvriga ranteinteKer och liknande resultatposter
Koncernen

6vriga 16nteintakter

Not

I

Moderf6retaget

2017t18

2017t18

40
40

0
0

Rdntekostnader och liknande resultatposter
Koncernen

0vriga rdntekostnader

oderftirstaget

tt

2017 t18

2017118

-3 087

-458

-3 087

458

Not 10 Skatt pa arets resultat

Koncernen
2017114

Aktuell skatt
Withholding Tax

Moderfairetaget
201 7l1

I

4 800

0

336

0

-1 481

0

Fdrandring av
Summa redovisad skatt

0
3 655

-243
-243

Genqmsnittlig effeKiv skattqsats

13,9%

Fatrandring av uppskjuten skatt avseende temporara skillnader
uten skattefordran avseende underskottsavdrag

Avstamning av effektiv skattesats
Redovisat resultat f6re skatt

26 302

6 895

5 786

1 517

Skatt pe redovisat resultat enligt
gallande skattesats (22

o/o)l

SkatteeffeK av:
Withholding tax
Ej skattepliktiga intakter
Ovrigt
Redovisad skatt

336

0

-1 760
-707

-'1 760

3 655

-243

Effektiv skattesats

13,9%

0

Upplysningar om uppskiuten skaftefot&an och skatteskuld
Vad avser fdrandringen av uppskjuten skatteskuld' se not 31 Avsattningar
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Not 1'l Goodwill
Koncernen
20't8.08-31
Fdrvarvade anskatfningsvdrden
Arets anskaffningar
Utgaende ackumulerade

Moderftiretaget
2018-08-31

42 625

0

50 715
93 340

0
0

41375

0

-1 677

.43 052

0
0

0

0

0

0

50 288

0

anskaffningsvarden
F0rvervade ingaende avskrivningar
Arets avskrivningar
Utgaende ackumulerade

avskrivningar
UtgAende ackumulerade

uppskrivningar
Utgaende ackumulerade

nedskrivningar
Utgaende redovisat verde

Not 12 Byggnader och mark

Koncernen

M

oderftiretaget

2018-08-31

201848-31
Genom fdrvdrv dvertagna anskaffningsvdrden

86 854

0

Arets anskaffningar
Utgaende ackumulerade

26 968

0

't't3 822

0

-13 055

0

-1 923

0

-14 978

0

32 250

0

-1 445
30 805

0
0

U

0

129 649

0

anskallningsvarden
Genom fdrvarv dvertagna ingeende avskrivningar

Arets avskrivningar
Utgeende ackumulerade

avskrivningar
Genomg fdrvarv dvertagna uppskrivningar

Arets avskrivningar

!ppskrivet belopp
Utgaende ackumulerade
uppskrivningar
pA

Utgaende ackumulerade

nedskrivningar
Utgaende redovisat varde
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Not

l3

Maskin6r och andra tekniska anleggningar

Koncernen
2018{8-31

Moderforetaget
2018-08-31

Genom fdrverv dvertagna lng6ende anskaffninqsvarden

95 E36

0

Utgaende ackumulerade

95 836

0

Genom f6rverv dvertagna lngaende avskrivningar

-54 748

0

Arets avskrivningar
Utgaende ackumulerade

-3 287
-68 035

0
0

0

0

0

0

80',1

0

anskaffningsverden

avskrivningar
Utgaende ackumulerade

uPPskrivningar
Utgaende ackumulerade

nedskrivningar
Utgaende redovisat varde

27

Not 14 lnventarier, verktyg och installationer

Koncernen

Genom fdrvaN dvertagna lngaende anskaffningsvarden

Arets anskaffningar
Forsdljningar/utrangeringar
Arets paverkan av valutaomrakning
Utgaende ackumulerade

Moderltiretaget
2018-08-31

2018-08-31

47 747
596
-159

0

212

0

itE 496

0

-39 404

0

0
0

anskaflningsvarden
Genom fdrverv 6vertagna lngaende avskrivningar

Fdrsdljningar/utrangeringar
Areb paverkan av valutaomrekning
Arets avskrivningar
Utgaende ackumulerade

0

-'t72

0

-2 608

0

42117

avskrivningar
Utgaende ackumulerade

0

0

0

0

6 379

0

uppskrivningar
Utgaende ackumulerade

nedskrivningar
Utgaende redovisat verds
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Not 15 Andelar i intressefdretag och gemensamt sty.da ftiretag

Koncernen
2018{8-31

tloderforetaget
2018-08-31

695

0

82
122

0
0

Utgaende ackumulerade
anskaftningsvarden

1 699

0

Utgaende ackumulerade

0

0

0

0

1 899

0

Genom fdrvarv dvertagna lngaende anskaffningsverden
Arets resultatandel
Arets valutaomrakning paverkar

'1

uppskrivningar
Utgaende ackumulerade

nedskrivningar
UtgAende redovisat

varde

Not 16 Specifikation av andelar

i

intressel6retag och gemensamt styrda fdretag
Kapital-

andel Bokfdrt varde

lndirekt agda

50%

Alfa Relocation iranagement AJS

Alfa Relocation Management NS

1899

Org,nr,

Sete

32069983

Kdpenhamn

Not 17 Andra langfristiga vardepappersinnehav

Koncernen
2018{8-31
Genom forverv dvertagna lngeende anskalfningwarden

Utgaende ackumulerade

Moderf6retaget
201848-31

345
345

0

0

0

0

0

345

0

0

anskaffningsvarden
Utgaende ackumulerade

uppskrivningar
UtgAende ackumulerade

nedskrivningar

Utgiende redovisat verde
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Not '18 Uppskjuten skattefordran

Koncernen
2018-08-31

F6rvarvat ingAende saldo
Tillkommande skattefordringar

Moderf6retaget
2018-08-31

620

0

242

243

862

243

Speciflkatron uppskjutna skattefordringa'

Koncernen
U p pskjutna skaft etordi ngar

Outnyttjade underskottsavdrag
Ovrigt

Moderf6retaget

2018{&31

2018-08-31

243

243

620

0

863

243

Not 19 Andra langtristiga fordringar

Koncernen
201848-31
Fdrvdrvade ingaende anskaff ningsvarden
Utgaende ackumulerade

ttloderftiretaget
2018.08-31

3 929

0

3 929

0

-,100

0

17

0

-83

0

3 846

0

anskaffningsvarden
Amorteringar, avg6ende fordringar
Valutaeffekter
Utgaende ackumulerade

nedskrivningar
Utgaende redovisat varde

Not 20 Fatrutbetalda kostnader och upplupna intekter

Koncernen
2018-08-3'r

Fdrutbetalda hyreskostnader
F6rutbetalda leasingavgifter
Fdrutbetalda fdrsekringspremier
Ovriga f6rutbetalda kostnader

1 035

0

30

0

830

0
0

5 288

Not 21 Avsettningar

Koncernen
2018-08-31

Pensioner och liknande fapliktelser
Belopp vid arets in- och utgang

u p ps kj ute n s

katle s k u I d

Belopp vid ereb utgang

lt oderforetaget
20r8-08-31

0

Moderltiretaget
2018-08-31

2217
2217

0
0

i

!19

0

9 519

0

Postenuppskiutenskatteskuldavseristdrstadelenskattiperiodiseringsfondochdveravskrivningavmaskiner.
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Not 22 Langfristiga skulder

Koncernen
20't

Ftirfaller mellan
balansdagen

I

8{8-31

M

oderfairetaget

2018-08-31

och 5 ar etter

Skulder till kreditinstitut

68 716
o

Skulder till koncernforetag
68

Fiirfaller senare 5n 5 ar efter
balansdagen
Skulder till kreditinstitut

716

14 000

27 000 1\

4t

000

1) Fdr skulder till koncemftiretag saknas amorteringsplan

626!4
62 644

0
0

Not 23 Check.ekningskredit

Koncernen
2018-08-31

Beviljad kredit

Utnyttjad kredit

u

37'l
57 546

Moderfdretaget
20't8-08-3'l
0
0

Not 24 Upplupna kostnader och forutbetalda intekter

Koncernen
2018{8-31

lt oderfdretaget
2018-08-31
0

Upplupna sociala avgifter

14 429
4 539

Upplupna rantekostnader

54

0

Upplupna l6ner och semesterl6ner

Fdrutbetalda hyresintdkter
Ovriga fdrutbetalda intztkter

'1

000

0

7

',t81

388

27 203

38E

Not 25 Kassa och bank

Koncernen
Kassamedel

0

Moderltiretaget

2018-08.3'l

2018-08-31

4 877
4 877

2 050
2 050

Not 26 Upplysningar om finansiella instrument
I koncernen ingaende f6retag anvender finansiella derivat sparsamt-
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Not 27 Rdrelseftirvarv och avyttrade verksamheter
Under 6ret har f6ljande v5sentliga rdrelsefdrvdrv och avyttringar skettl
Av moderf6retaget
Moderbolaget har under aret startat dotterbolagen MIDAQ Outdoor Living AB, MIDAQ Properties AB samt MIDAQ Development AB
Av dotterfo retag
AB bedriver
MIDAQ Outdoor Living AB forvarvade den 1 december 2O'17 100 % av aktierna i Hillerstorps Mdbler AB. Hillerstorps Mobler o/"
av aktierna
genom sina dotterftiretag mdbeltillverkning och handel med utemdbler. MIDAQ Development AB forvdrvade 2 juli 2018 100
Alfa scandinavia AB. Alfa scandinavia AB bedriver relocation och internationella bohagsflyttningar.

i

Under eret har inga avyttringar av rdrelser gjorts, varken av moderbolag eller dotterbolag'

Not 28 lnkaip och fttrselining mellan koncernf6retag

Moderf6retaget
20't7l'18

Andel av arets totala inkop som skett fran andra fdretag inom
o%

koncernen
Andel av arets totala fOrsdlining som skett till andra foretag
inom koncernen

Not 29 Resultat fran andelar i koncernftiretag (kr)

Oo/o

Moderftiretaget
2017118

Erhallna utdelningar

E 000 000

8 000 000

Not 30 Andelar i koncernf6retag (kr)
M

oderf6retaget

20r8{8-31
lngeende anskaff ningsv6rden
Arets anskaffningar
UtgAende ackumulerade anskaff ningsverden
Utgaende ackumulerade uppskrivningar
Utgaende ackumulerade nedskrivningar
Utgaonde redovisat verde

0
150 000
150 000
0
0
150 000
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Not 31 Speciflkation av andelar

i

koncernf6retag (kr)
Kapitalandel

R6strattsandel

Antal
andelar

Bokfiirt

MIDAQ Outdoor Living AB

100%

1000/o

50 000

s0 000

lvllDAQ Development AB

100%

100%

50 000

50 000

1000/0

'100%

50 000

Namn

MIDAQ Properties AB

verde

50 000
'150 000

Org,nr.

Sate

MIDAQ Outdoor Living AB

559124-8397

Jtjnkdping

MIDAQ Development AB
lvllDAQ Properties AB

5591514772

J0nkdping
Jdnkdping

559122-6377

Not 32 Fordringar hos koncerntairetag

Moderforetaget
2018-08-3'r

I

0

ngaende anskaff ningsvarden

115 053
't t5 053

Tillkommande fordringar
Utgaende ackumulerade

anskaffningsvarden
0

Utgiende ackumulerade
nedskrivningar

115 053

Utgaende rsdovisat verde

Not 33 Antal aKier
2018-08-31

Aktier

201E-08-31

Kvotvarde (kr)

Antal

I

150 000
150 000
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Not 34 Stallda sakerheter

Koncgrnen
201E{8-3'l
Sekerhoter stallda f6r egna skulder

Moderttiretaget
2018{8-31

till kreditinstitut:

Fdretagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Andelar i koncernfdretag
Stdlld pant Kapitalfdrsakrinq

160 410

0

8'1 000

0

23 211

150

2217

0

266 838

150

Not 35 Eventualf6rpliktels€r

Koncgrnen

2018{8-3r
Borgensf6rbindelser till fdrman fdr
konc€rnfdretaq

0
U

Moderf6retagot
20't8-08-31

156127
156127

Not 36 VesentligE Mnd€lsor eftst balansdagon3 slut
lntem omstrukturering
Efler rekenskapserets slut har fastighetsbolaget i underkoncemen Alfa Scandinavia AB resp. lastighetsbolaget i underkoncernen Hillerstorps
Mi,bler AB safts till MIDAQ AB:s dotterbolag MIDAQ Properties AB. FOr koncem€n innebar detta ingen ekonomisk effekt.
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Not 37 Disposition av vinst eller ,airlust
2018-08-31

F66lag till resultatdisposition (kr)
Styrelsen f6reslar att tillttirfogande staende medel
64 8s0 000

Overkursfond
Arets resultat

7 138 336

7t

988 336

disponeras sa att
'10 3s0 000

Okning av aktiekapital via rondemission
i ny rakning dverfdres

61 638 336
71 988 336

Not 38 Nyckoltalsdeti nitlonar
Jusleral

Wt

kapital

Eget kapital med tillagg for obsskattade resen/er som reducerats med uppskiulen skatt.

So/id,tol
Justerat eget

J

i procent av balansomslutning

den 23

2019

Lars-Ake Byl

Hans-G0ran Frick
Ordfdrande

d,r;rh
Christer Bosmyr
direkt6r

Hakan

har lam

23

)a uati 2019

Auktoriserad Revisor

28
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REvISroNSBERirrrLsr,
Till bolagsstiimman i MIDAQ AB
Org.nr. 5591l9-2363
Rapport om lrsredovisuingen och koncernredovisningen

Uttalanden

utfiirt en revision av irsredovisningen och koncemredovisningen fiir MIDAQ AB ftir
riikenskapsiret 2017-07-12 - 2018-08-31.
Enligt min uppfattning har irsredovisningen och koncemredovisningen upprettats i enlighet med
irsredovisningslagen och ger en i alla viisentliga avseenden rdttvisande bild av moderbolagets och
koncemens finansiella stiillning per den 31 augusti 2018 och av dessas finansiella resultat och
kassafldde fdr aret enligt irsredovisningslagen. Frirvaltningsberiittelsen iir ftirenlig med
irsredovisningens och koncemredovisningens tiwiga delar.
Jag har

Jag tillstyrker

diirfiir att bolagsstemman faststdller resultatriikningen och balansriikningen fiir
moderbolaget och fiir koncemen.
Grund fdr ultalanden
Jag har utfiirt revisionen enligt Intemational Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskivs niirmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag d,r
oberoende i ftirhillande till moderbolaget och koncemen enligt god revisorssed i Sverige och har i

iiwigt fullgjort mitt yrkesetiska

ansvar enligt dessa

kav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhemtat iir tillriickliga och iindanrAlsenliga som grund fiir mina

uttalanden.
Styrelsens och verkstiillande direktdrens arrsvat
Det ar sqrrelsen och verktiillande direkttiren som har ansvaret fdr att irsredovisningen och
koncernredovisningen upprettas och aft de ger en riiwisande bild enligt irsredovisningslagen. Styrelsen
och verkstillande direktdren ansvarar iiven liir den intema konrroll som de bedcimer dr ntidviindig fiir att
upprdtta en irsredovisning och koncermedovisning som inte innehitler nigra vdsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel.

Vid upprettandet av irsredovisningen och koncemredovisningen ansvarar sryrelsen och verksriillande
direktdren ftir bedtimningen av bolagets och koncemens fiirmAga att fortsatta verkarnheten. De
upplyser, niir si iir tilliimpligt, om ftirhlllanden som kan piverka fi)rmigan att fortse$a verksamheten
och att anvenda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillempas dock inte om
styrelsen och verkstallande direl(dren avser att likvidera bolaget, upph<ira med verksamheten eller inte
har nigot realistiskt alternativ till att g6ra nigot av detta.
Revisorns ansvar

mil

rimlig grad av siikerhet om huruvida Arsredovisningen och
koncernredovisningen som helhet inte innehiller nigra visentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller pe fel, och att ldmna en revisionsberiittelse som innehiller mina uttalanden. Rimlig
siikerhet iir en htig grad av sdkerhet, men dr ingen garanti fiir att en revision som utftirs enligl ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en viisentlig felaktighet om en sidan finns.
Felaktigheter kan uppsti pi grund av oegentligheter eller fel och anses vara viisentliga om de enskilt
eller tillsammans rimligen kan ftirvd,ntas piverka de ekonomiska beslut som anvindare fattar med gnrnd
i irsredovisningen och koncemredovisningen.
Mina

er att uppne en
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Som del av en revision enligt ISA anviinder jag professionellt omdtime och har en professionellt

skeptisk instiillning under hela revisionen. Dessutom:

.

identifierar och beddmerjag riskema fiir viisentliga felaktigheter i irsredovisningen och
koncemredovisningen, vare sig dessa beror pe oegentligheter eller pi fel, utformar och utfi)r
granskningsitgiirder bland annat utifrin dessa risker och inhiimtar revisionsbevis som iir tillrlckliga och
iindamilsenliga ftir att utgdra en grund fiir mina uttalanden. Risken for att inte upptacka en vesentlig
felaldighet till loljd av oegentligheter iir htigre in fiir en viisentlig felaktighet som beror pi fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, fiirfalskning, avsiktliga uteliimnanden, felaktig
information eller tsidosdttande av intem kontroll.

.

skaffar jag mig en fiirstielse av den del av botagets interna kontroll som har betydelse fiir min
revision fiir att utforma granskningsetgiirder som er liimpliga med hiinsyn till omstiindigheterna, men
inte ftir att uttala mig om effektiviteten i den intema kontrollen.
utverderar jag liimpligheten i de redovisningsprinciper som anviinds och rimligheten i styrelsens och

.

verkstiitlande direkttirens uppskattningar i redovisningen och tillhdrande upplysningar.
. drar jag en slutsats om l2impligheten i att st,.relsen och verksrillande direktoren anvender antagandet
om fortsatt drift vid uppriittandet av i,rsredovisningen och koncemredovisningen. Jag drar ocksi en
slutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida det finns nigon viisentlig
osdkerhetsfaktor som avser sidana hiindelser eller fiirhillanden som kan leda till betydande tvivel om
bolagets och koncemens ftirmiga att fortsatta verksamheten. Omjag drar slutsatsen att det finns en
viisentlig osiikerhetsfaktor, meste jag i revisionsberdttelsen fiista uppmiirksamheten pi upplysningarna i
Arsredovisningen och koncemredovisningen om den vdsentliga osiikerhetsfaktorn eller, om siLdana
upplysningar iir otillriickliga, modifrera uttalandet om irsredovisningen och koncernredovisningen.
Mina slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhemtas fiam till datumet for revisionsberiittelsen.
Dock kan framtida hiindelser eller fiirhillanden gtira att ett bolag och en koncern inte liingre kan
fortsdtta verksamheten.

.

ufterderar jag den <ivergripande presentationen, strukturen och innehillet i irsredovisningen och
koncemredovisningen, diiribland upplysningama, och om i,rsredovisningen och koncemredovisningen
iterger de underliggande transaktionema och hindelsema pe ett sett som ger en re$visande bild.

.

inhiimtar jag tillriickliga och iindamilsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen r
enhetema eller a{fdrsaktivitetema inom koncemen fiir att g6ra ett uttalande avseende
koncemredovisningen. Jag ansvarar fiir styrning, tivervakning och utfiirande av koncemrevisionen. Jag

ir

ensam ansvarig

fiir mina uttalanden.

inriktning samt
tidpunkten ftr den. Jag mtste ocksi informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
deiribland de eventuelta betydande brister i den intema kontrollen somjag identifierat.
Jag meste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra liirfattningar
Uttalanden
Ut<iver min revision av iLrsredovisningen och koncemredovisningen harjag iiven utftirt en revision av
sryrelsens och verkstiillande direkt<irens fiirvaltning {itr MIDAQ AB fiir riikenskapsiret 2017 -07 -12 2018-08-31 samt av fiirslaget till dispositioner betreffande bolagets vinst eller fdrlust.
Jag tillstyrker att bolagsstimman disponerar vinsten enligt fiirslaget i {brvaltningsberettelsen och
beviljar styrelsens ledam6ter och verkstiillande direktdren ansvarsfrihet ftir riikenskapsiret.

jdr

uttalanden
utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs n6rmare i
avsnittet "Revisoms ansvar". Jag dr oberoende i liirhillande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed i Sverige och har i tiwigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa kav.
Grund

Jag har

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhemtat er

tillriickliga och iindamilsenliga som gn:nd fijr mina

uttalanden.
Styrelsens och verkstiillande dbekti;tens ansvar

fiir fiislaget till dispositioner betriiffande bolagets vinst eller fiirlust.
innefattar
detta bland annat en beddmning av om utdelningen er fiimvarlig
till
utdelning
Vid ftirslag
med hiinsyn till de krav som bolagets och koncemens verksamhetsart, omfattning och risker stellff pa
Det iir stlrelsen som har ansvaret

storleken av bolagets och koncemens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stiillning i

dvrigt.
Styrelsen ansvarar fiir bolagets organisation och {brvaltningen av bolagets angeliigenheter. Detta
innefattar bland annat att fortliipande beddma bolagets och koncemens ekonomiska situation och att
rillse att bolagets organisation er uformad se att bokfiiringen, medelsfiirvaltningen och bolagets
ekonomiska angelegenleter i 6wigt kontrolleras pa ett betryggande sdtt. Den verkstiillande direkttiren
ska skdta den ltipande ftirvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de
etgerder som ar nddviindiga ftr att bolagets bokfiiring ska fullgriras i 6verensstiimmelse med lag och for
att medelsftirvaltningen ska skdtas pi ett betryggande siitt.
Revisorns ansvar

Mitt mel betreffande revisionen av fiirvaltningen, och diirmed mitt uttalande om ansvarsfiihet, iir att
inhdmta revisionsbevis {iir att med en rimlig grad av siikerhet kunna bed6ma om nigon styrelseledamot
eller verkstiillande direkt6ren i nigot vesentligt avseende:
. fiiretagit negon etgiird eller giort sig skyldig till nigon fiirsummelse som kan ftiranleda
ersiittningsskyldighet mot bolaget, eller
. pe tregot annat siitt handlat i strid med aktiebolagslagen, Arsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mel betreffande revisionen av fi)rslaget till dispositioner av bolagets vinst eller fiirlust, och diirmed
mitt uttalande om detta, ?ir att med rimlig grad av siikerhet bedbma om fi)rslaget dr lorenligt med
aktiebolagslagen.

Rimlig siikerhet iir an hdg grad av siikerhet, men ingen garanti fttr att en revision som utftjrs enligl god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka itgiirder eller forsummelser som kan fiiranleda
ersiittningsskyldighet mot bolaget, eller att ett fiirslag till dispositioner av bolagets vinst eller fdrlust
inte iir ftirenligt med aktiebolagslagen.
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i Sverige anviinder j ag professionellt omd<ime och har
professionellt
en
skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskningen av fiiwaltningen och
frirslaget till dispositioner av bolagets vinst eller forlust gmndar sig fiiimst pE revisionen av
rdkenskapema. Vilka tillkommande granskningsitgiirder som utfiirs baseras piL min professionella
beddmning med utgingspunkt i risk och viisentlighet. Det innebiir attjag fokuserar granskningen pA
sidana &tgiirder, omniden och fijrhAllanden som iir visentliga fiir verksamheten och ddr avsteg och
<ivertriidelser skulle ha siirskild betydelse ftir bolagets situation. Jag gir igenom och prtivar faftade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna itgiirder och andra Iiirhtllanden som iir relevanta firr mitt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag fiir mitt uttalande om stlrelsens ftirslag till dispositioner betriiffande
bolagets vinst eller fiirlust harjag granskat om fiirslaget iir {iirenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed

J

Auktoriserad revisor
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