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Styrelsen och verkställande direktören för Sivers IMA Holding AB (publ), org nr 556383-9348, avger härmed 

årsredovisning och koncernredovisning för 2015. Resultatet av årets verksamhet för koncernen och 

moderbolaget framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar, rapport över finansiell ställning, 

kassaflödesanalysen, förändringar i eget kapital samt noter.
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Sivers IMA Holding AB (Publ)

Org.nr. 556383-9348

VD-kommentar

Som jag förutspådde för ett år sedan har 2015 blivit ett år då mycket har kommit på plats för oss. Jag konstaterade då att 

Sivers IMA varit ett bolag med en tydlig position på marknaden som specialist med ett mycket gott renommé. Vi hade 

regelbundet genom åren fått utvecklingsuppdrag från stora kunder med höga kvalitetskrav och byggt upp djup kompetens 

inom ett teknikområde som kommer att bli oumbärligt för den samhällsutveckling vi ser med ett ständigt ökande behov av 

snabbare överföring av allt större datamängder. Med investeringar i utveckling av ett eget SiGe chip som bas finns goda 

förutsättningar att konkurrera pris- och prestandamässigt på marknaden. 

Vi såg dock att den tidigare affärsmodellen inte var så skalbar som vi ville och enades om att inleda den förändringen till ett 

produktbolag som vi nu är på god väg att ha genomfört. Arbetet har inneburit ett väsentligt förändrat Sivers IMA. Alltifrån 

hur vi positionerar oss på marknaden, säljer och marknadsför, utvecklar produkter, till hur vi supportar våra kunder samt 

givetvis också hur vi tillverkar våra produkter. Men det kanske viktigaste för att bli ett produktbolag i världsklass är att ha 

en tydlig vision kring hur vår kunskap ska nyttjas för att våra produkter ska tillföra mest värde för våra kunder. Vi ska vara 

världsklass inte bara i tekniskt kunnande utan också i vår uppfattning kring var marknaden är på väg, bland annat genom 

att dra nytta av de många EU finansierade forskningsprojekt vi deltar i. Vi måste vara en strategisk partner till våra kunder 

och ett bollplank som gör att vi proaktivt kan vara med och påverka marknadens utveckling. Kort och gott har vi behövt ta 

ett kliv framåt för att bättre visa våra kunder vad vi kan och vill - inte bara idag utan för framtiden.

Arbetet med att bestämma vår produktplan har därför pågått under 2015 med analyser av marknaden, diskussioner med 

kunder och samarbetspartners för att se var vi kan tillföra signifikant värde och var vi bedömer att vårt kunnande ger bäst 

avkastning som produktbolag. Det arbetet har legat till grund för den plan som vi presenterade i höstas i samband med den 

emission som avslutade strax innan årsskiftet. Det är en stor satsning men vi är övertygade om att det kommer bygga 

mycket värde i bolaget till gagn för våra kunder, partners och givetvis därmed också för våra ägare. Jag är övertygad om 

att vi har stora möjligheter att lyckas bli en viktig leverantör i en marknad som står inför ett teknikskifte och som oberoende 

bedömare tror blir en mycket stor marknad. Vi har kunskapen, ligger rätt i tiden och har ägare bakom oss som är beredda 

att göra de långsiktiga investeringar som krävs.

Samtidigt som det omfattande arbetet med att bygga det nya Sivers IMA har genomförts, har vi i stort lyckats bibehålla 

omsättningen från 2014. Vi har också fortsatt att jobba med kunder och fått design wins som vi bedömer gör att vi kommer 

att se lanseringar under 2016. Vi har färdigställt en ny generations produkter och hoppas att dessa kan bidrag till att 

slutkundsmarknaden tar fart. Även om lönsamheten ännu inte är som den långsiktigt ska vara, är det vår bedömning att vi 

har den finansiering som behövs för att ta oss dit. Jag tror också att de investeringar vi gör i form av rekryteringar, 

partnerskap och produkter gör att vi är väl positionerade för att lyckas bygga ett mycket starkt svenskt millimetervågs 

företag för den globala marknaden. Jag är säker på att 2016 kommer bli ett minst lika händelserikt år för Sivers IMA som 

2015 var. Och jag är också säker på att Sivers IMA kommer vara större och än starkare när vi summerar året som kommer. 

Robert Ekström, VD för Sivers IMA AB 
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Sivers IMA Holding AB (Publ)

Org.nr. 556383-9348

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i KSEK.

Verksamheten

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Organisation

Produkter

Bolaget har utvecklat nya produkter inom alla tre produktområdena bolaget är verksamt inom. För Telecom har en E-bandskonverter 

släppts till marknaden. Den nya generationens konverter baseras på bolagets egenutvecklade SiGe (Kisel Germanium) chip och erbjuder 

en kostnadseffektiv lösning med prestanda i världsklass. Konvertern är främst framtagen för dem som utvecklar och marknadsför 

radiolänkar eller test- och mätutrustning för mobila nätverk och utrustningar. Inom radar har bolaget tagit fram både ett RDK och en 

77GHz radarsensor. RDK:t är en plattform för produktutvecklare som vill utvärdera, utveckla och implementera radarfunktionalitet för 

att mäta avstånd till ett objekt eller ett objekts hastighet. Sivers IMAs RDK är byggt för att snabbt komma igång med utvärdering och 

implementation av radar i kundernas produkter. Den möjliggör för kunden att testa och optimera alla parametrar för det valda objektet 

inom mätningsområdet. Inom Signal Sources området har bolaget för kunds räkning utvecklat och levererat en prototyp för en 

avancerad signalkälla eller Direct Digital Synthesizer (DDS) med hög utfrekvens.

Sivers IMA Holding AB (publ) är moderbolaget i en koncern med det helägda dotterbolaget Sivers IMA AB samt dotterdotterbolaget 

Sivers IMA International LLC, registrerat i Delaware USA. I koncernen ingår också dotterbolaget Trebax AB som fokuserar på mm-

vågsteknik för framtagning av radiolänkar och har ett mycket djupt kunnande inom systemteknik, test och verifiering, certifiering samt 

produktionsberedning. Sivers IMAs huvudkontor ligger i Kista utanför Stockholm och utvecklings- och försäljningskontor finns också i 

Göteborg.

Sivers IMA har under många år utvecklat en nyckelteknologi som gör det möjligt att samla in, tolka och skicka information på ett sätt 

som tidigare inte varit möjlig, till en kostnad som blir allt lägre. Denna teknologi möjliggör att trådlöst skicka information snabbare för 

att på detta sätt öka kapaciteten i mobila nät med millimeter-vågskommunikation samt samla information med radarsensorer och göra 

den tolkningsbar.

Sivers IMAs grundteknologi är ryggraden i lösningen på utmaningen att hantera såväl ständigt ökade datamängder i våra mobilnät, som 

att automatisera och effektivisera många av de mest grundläggande processerna i vårt samhälle.

Sivers IMA har ytterligare förstärkt organsationen genom rekrytering av Anders Storm som ny operativ chef (COO). Anders Storm har 

lång erfarenhet av att leda produktutveckling samt lansera, producera och distribuera volymprodukter på marknaden. Anders ingår i 

Sivers IMAs ledningsgrupp och tillträdde tjänsten som COO i februari. På försäljningssidan har bolaget anställt Patric Erlandsson som 

försäljningschef och förstärkt affärsorganisationen ytterligare för att kunna öka marknadssatsningen och den globala närvaron i 

samband med att nya kommersiella produkter färdigställs och lanseras.

Ingrid Engström och Keith Halsey har valts in i styrelsen under året medan Erik Fällström av personliga skäl valt att avgå.

Med introduktionen av nya millimetervågsprodukter som genomförs har Sivers IMA utvecklats från att vara en komponentleverantör till 

att också kunna leverera moduler och subsystem. Genom förvärvet av Trebax, ett teknikkonsultföretag med specialinriktning mot mikro- 

och millimetervågsteknologi, under slutet av 2013 tillfördes Sivers IMA-koncernen kompetens som möjliggör ytterligare ett steg i 

produktkedjan.

Sivers IMA har vidare tecknat ett återförsäljar- och distributionsavtal med East Coast Microwave (ECM), ett företag med huvudkontor i 

Boston. ECM kommer marknadsföra samtliga Sivers IMAs produkter i USA och Kanada. Bolaget inledde även ett nytt strategiskt 

samarbete med Cirtek Advanced Technologies & Solutions Inc. (Cirtek) gällande produktion av bolagets konvertrar för 

radiolänkindustrin. Samarbetet säkrar bolagets framtida volymkapacitet, en konkurrenskrafitg kostnadsnivå och inte minst hög kvalitet 

för kommande generations konvertrar.
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Sivers IMA Holding AB (Publ)

Org.nr. 556383-9348

Bolagsstämmor

Nyemissionen

Försäljning och resultat

Koncernens rörelseintäkter uppgick för helåret till KSEK 29 257 (30 723), varav nettoomsättningen uppgick till KSEK 21 067 (21 046). 

Resultatet för helåret uppgick till KSEK -15 060 (-10 643). Resultatförsämringen är hänförlig till de fortsatta organisationsinvesteringarna 

som görs för att möjliggöra volymleveranser och genomför övergången från ett teknikbolag till ett produktbolag.

För en fullständig sammanställing av pressmeddelande  besök gärna vår hemsida: www.siversima.com

Extra bolagsstämma hölls i mars då Ingrid Engström valdes till ledamot. 

Vid den ordinarie bolagsstämman fick VD och styrelse ansvarsfrihet och Deloitte valdes som revisor.

Bolaget höll den 9 november en extra bolagsstämma där det beslutades om nyemission om 62,7 MSEK med en möjlighet till utökning 

om 5,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga ägare. Bolagsstämman beslöt vidare om ny bolagsordning där aktiekapitalet skall vara 

lägst KSEK 9 500 och högst KSEK 38 000 och antal aktier skall vara som lägst 19 000 stycken och som högst 76 000 000 stycken, om ett 

personaloptionsprogram samt utsåg Keith Halsey till ny styrelseledamot.

Sivers IMA meddelade i februari att de lanserar nästa generations V-bandskonverter. I Likhet med den tidigare lanserade E-

bandskonvertern baseras den på bolagets egenutvecklade SiGe (Kisel-germanium) chip och erbjuder en tilltalande kombination av pris 

och prestanda för kunder somutvecklar och marknadsför radiolänkutrustning eller test- och mätutrustning.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Antal aktier i bolaget är efter emissionen 41 887 497 stycken och aktiekapitalet uppgår 

till 20 943 748,50 kronor.

Nyemissionen som bolagsstämman beslutade om syftar till att ytterligare positionera bolaget som ett produktbolag med en attraktiv 

produktportfölj. Bolaget ska utveckla en WiGig lösning som i ett första steg adresserar den delen av marknaden som behöver bättre 

prestanda och räckvidd. I ett andra steg har bolaget möjlighet att erbjuda en lösning som är strömsnålare, mindre och baserad på en 

billigare kisel technologi (CMOS) ämnad framför allt för handburna konsumentelektronikprodukter. Det påbörjas också utveckling av en 

lösning för V-band som är skräddarsydd för att täcka behovet av radiolänk för Small Cell Backhaul. Bolaget kommer också att fortsätta 

investera i utveckling av ett RDK (Radar Development Kit). Initialt kommer en 77GHz version lanseras som också innehåller mer 

funktionalitet genom mjukvara som hanterar signalbearbetning och ytterligare kortar kundernas produktutveckling. Bolaget kommer 

utvärdera nyutveckling av produkter baserat på egna SiGe chip inom högre frekvenser som exempelvis 122 GHz och 240 GHz. Fortsatta 

investeringar kommer dessutom att göras inom produktledning och försäljning samt genom ett aktivt arbete med samarbetspartners.

Företrädesemissionen vars teckningstid avslutades under december 2015 fulltecknades och styrelsen beslutade nyttja mandatet att 

utöka emissionen med 5,0 MSEK.
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Sivers IMA Holding AB (Publ)

Org.nr. 556383-9348

Likviditet och finansiering

Investeringar

Avskrivningar

Eget kapital

Aktien

Anställda

Ägarstruktur

Per den 31 december 2015 hade Sivers IMA-koncernen, utöver konsulter, 24 (22) anställda. Antalet konsulter som var engagerade i 

bolaget uppgick till 10 st.

Per 31 december 2015 uppgick Sivers IMAs egna kapital till KSEK 82 519 (35 206). Aktiekapitalet uppgår till 20 943 748,50 kr.

Sivers IMAs aktiekapital är fördelat på 41 887 497 aktier med ett kvotvärde om SEK 0,50, varav 22 588 737 har emitterats i samband 

med den företrädesemission som bolaget genomfört under november/december 2015 och som per den 31 december 2015 ännu inte 

var registrerad hos Bolagsverket. Emissionen tillförde bolaget KSEK 67 766 och ökade aktiekapitalet med KSEK 11 294. Samtliga aktier 

utgörs av samma serie och äger samma rätt till röst och vinst i bolaget. Aktien handlas sedan den 4 februari 2013 på AktieTorget under 

kortnamnet SIVE och med ISIN-kod SE0003917798.

Den 31 december 2015 uppgick Sivers IMAs likvida medel till KSEK 54 465 (18 497). Bolaget hade per den 31 december fordringar på 

Eminova om KSEK 14 271 hänförlig till den nyemission som bolaget genomförde den 27 november till den 14 december och som 

registrerades hos Bolagsverket den 5 februari. Emissionen var på totalt KSEK 67 766. Emissionskostnaderna uppgick till KSEK 5 500. 

Koncernen hade per den 31 december 2015 räntebärande skulder om KSEK 2 945 (3 976) samt har en checkräkningskredit om KSEK 2 

500 vilken per den 31 december 2015 var utnyttjad med KSEK 0 (0).

Sivers IMAs totala investeringar under perioden uppgick till KSEK 7 188 (4 084) och avsåg immateriella anläggningstillgångar om KSEK 6 

918 (3 882) såsom balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och vad avser materiella anläggningstillgångar KSEK 270 (201) såsom 

inventarier och verktyg. Den ökade investeringen i balanserade utgifter för utvecklingsarbetet är hänförligt till den nya generation av 

produkter bolaget utvecklar.

Årets resultat har belastats med KSEK 4 382 (4 091) i avskrivningar varav KSEK 663 (548) avser avskrivningar på inventarier, verktyg och 

installationer, KSEK 2 988 (2 812) avser avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för utvecklingsarbete samt KSEK 731 (731) 

avser avskrivning av goodwill. 

Per den 31 december 2015 hade Sivers IMA Holding AB (publ) 3 ägare som var och en innehade aktier motsvarande fem procent eller 

mer av röste- och kapitalandelen i bolaget. Totalt hade Sivers IMA cirka 1 600 aktieägare.
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Sivers IMA Holding AB (Publ)

Org.nr. 556383-9348

2015 2014 2013 2012 2011

24 22 18 17 17

21 067 21 046 12 635 15 645 17 153

100 404 51 264 37 671 17 025 14 665

82 69 57 65 67

Överkursfond

Balanserade medel 

Årets resultat              

Summa

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen 

överförs i ny räkning

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande

resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

Förslag till vinstdisposition

Flerårsjämförelse, koncernen

Antal anställda

Nettoomsättning

Balansomslutning

Soliditet (%)

Moderbolaget är ett svenskt aktiebolag (publ) med säte i Stockholm, organisationsnummer 556383-9348 och adress Box 1274, 164 29 

Kista.

82 009

Koncernredovisningen för moderbolaget Sivers IMA Holding  AB för det räkenskapsår som slutar den 31 december 2015 har godkänts av 

styrelsen och verkställande direktören för publicering den 30 mars 2016 och kommer att  föreläggas för årsstämman den 9 maj 2016 för 

fastställande.

-27 800

82 009

108 552

1 257
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Sivers IMA Holding AB (Publ)
Org.nr. 556383-9348

RESULTATRÄKNING
2015-01-01 2014-01-01 2015-01-01 2014-01-01

Not 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 1 21 067 21 046 2 243 3 764

Aktiverat arbete för egen räkning 3 538 3 882 - -

Övriga intäkter 4 652 5 795 - -

29 257 30 723 2 243 3 764

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -6 596 -6 683 - -

Övriga externa kostnader 1,2,4 -13 388 -10 225 -2 243 -3 514

Personalkostnader 3 -19 713 -19 920 - -52

Av- och nedskrivningar av materiella och 

immateriella anläggningstillgångar

5 -4 382 -4 091 - -

Övriga rörelsekostnader - -393 - -

Summa rörelsens kostnader -44 079 -41 312 -2 243 -3 566

Rörelseresultat -14 822 -10 588 0 198

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag - - -27 800 -

Övriga ränteintäkter och liknande 

resultatposter

5 12 - 9

Räntekostnader och liknande resultatposter -308 -187 - -

Kursvinster-/kursförluster 23 79 - -

Resultat efter finansiella poster -15 102 -10 685 -27 800 207

Skatter 7 42 42 - -

Årets resultat -15 060 -10 643 -27 800 207

Hänförligt till 

   Moderföretagets ägare -27 800 207

ModerbolagetKoncernen
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Sivers IMA Holding AB (Publ)
Org.nr. 556383-9348

BALANSRÄKNING

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR Not

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Goodwill 6 5 851 6 582 - -

Balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m. 8 13 454 9 527 - -

Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 9 2 051 2 444 - -

Summa materiella anläggningstillgångar 2 051 2 444 - -

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 10 - - 43 210 43 114

Uppskjuten skattefordran 7 448 448 - -

Summa finansiella anläggningstillgångar 448 448 43 210 43 114

Summa anläggningstillgångar 21 804 19 000 43 210 43 114

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Råvaror och förnödenheter 3 240 4 006 - -

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 098 6 551 - -

Fordringar hos koncernföretag - - 2 314 9 877

Aktuell skattefordran - 365 - -

Övriga fordringar 11 15 684 1 931 14 320 4

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 113 914 152 73

Summa kortfristiga fordringar 20 895 9 761 16 786 9 954

Kassa och bank 54 465 18 497 50 562 16 653

Summa omsättningstillgångar 78 600 32 264 67 348 26 607

SUMMA TILLGÅNGAR 100 404 51 264 110 558 69 721

Koncernen Moderbolaget

19 305 16 108 - -
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Sivers IMA Holding AB (Publ)
Org.nr. 556383-9348

BALANSRÄKNING
2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not

Eget kapital 12

Eget kapital

Aktiekapital 9 649 9 649 9 649 9 649

Ej registrerat aktiekapital 11 295 - 11 295 -

Övrigt tillskjutet kapital 109 729 58 651 108 658 57 579

Annat eget kapital inkl årets resultat -48 154 -33 094 -26 543 1 257

Summa eget kapital 82 519 35 206 103 060 68 486

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld 7 337 379 - -

Övriga avsättningar 234 1 069 - -

Summa avsättningar 571 1 447 - -

Långfristiga skulder 14

Skulder till kreditinstitut 1 778 3 694 - -

Summa långfristiga skulder 1 778 3 694 - -

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 14 1 167 - - -

Skulder till koncernföretag - - 507 -

Pågående arbeten 970 2 217 - -

Leverantörsskulder 3 358 1 454 654 28

Skatteskulder 100 - - -

Övriga skulder 1 018 1 734 372 819

5 964 388

Summa kortfristiga skulder 15 536 10 915 7 497 1 234

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 100 404 51 264 110 558 69 721

ModerbolagetKoncernen

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 8 923 5 511
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Sivers IMA Holding AB (Publ)
Org.nr. 556383-9348

2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ställda säkerheter Not Inga Inga

15

Företagsinteckningar 2 900 5 851

Pantsatta kundfordringar - -

Pantsatta banktillgodohavanden - -

Summa 2 900 5 851

Ansvarsförbindelser
Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag 2 500 6 000 2 500 6 000

Panter och därmed jämförliga säkerheter som ställts för egna 

skulder

POSTER INOM LINJEN

ModerbolagetKoncernen

2015-12-31
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Sivers IMA Holding AB (Publ)
Org.nr. 556383-9348

KASSAFLÖDESANALYS

2015 2014

Not

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -14 822 -10 588

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 3 644 4 549

Erhållen ränta mm 0 90

Erlagd ränta -280 -187

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital -11 458 -6 136

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital

Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete 766 -674

Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar 2 453 -1 938

Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -4 732 6 690

Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder 1 904 -390

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 1 815 -1 373

Kassaflöde från den löpande verksamheten -9 252 -3 821

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -270 -201

Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar -6 918 -3 882

Kassaflöde från investeringsverksamheten -7 188 -4 084

Finansieringsverksamheten

Utnyttjande av checkräkningskredit - -1 082

Upptagna lån -1 053 2 832

Likvid från teckningsoptioner 10 853

Fordran emissionsinstitut -14 271 -

Erlagda emissionskostnader - Skuld 5 455 -2 515

Nyemission 62 266 25 953

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 52 407 26 040

Förändring av likvida medel 35 967 18 136

Likvida medel vid årets början 18 497 361

Likvida medel vid årets slut 54 464 18 497

Koncernen
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Sivers IMA Holding AB (Publ)

Org.nr. 556383-9348

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningspriciper

Koncernredovisning

Eliminering av transaktioner inom 

koncernen 

Värderingsprinciper

Förvärvsmetoden 

Årsredovisningen och koncernredovisningen för Sivers IMA Holding AB (publ) som avser det 

räkenskapsår som avslutades den 31 december 2015, har godkänts av styrelsen och verkställande 

direktören för publicering den 30 mars och kommer att föreläggas årsstämman den 9 maj 2016 för 

fastställande. Moderbolaget är svenskt aktiebolag (publ), med säte i Stockholm, Sverige. Denna 

rapport avser hela koncernens verksamhet under perioden 1 januari 2015 till och med den 31 

december 2015.

Årsredovisningen och koncernredovisningen för 2015 är upprättad i enlighet med 

Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning, K3.

Grunder för upprättande av årsredovisningen Sivers IMA koncernens finansiella rapporter är 

upprättade enligt fortlevnadsprincipen med vilket menas att bolaget redovisar intäkter, kostnader, 

tillgångar och skulder med utgångspunkt i att bolaget kommer att finnas kvar under överskådlig 

framtid. 

Tillgångar redovisas till historiska anskaffningsvärden med avdrag för ackumulerade avskrivningar 

enligt plan samt därutöver eventuella nedskrivningar. Avskrivningar på under året anskaffade 

materiella tillgångar görs från anskaffningstidpunkten. Balanserade utgifter för utveckling börjar 

skrivas av i och med en utvecklad produkt börjar säljas. 

Koncernredovisningen omfattar moderbolaget Sivers IMA Holding AB samt de företag och 

verksamheter i vilka moderbolaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. 

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden.

Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och förluster på 

transaktioner mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. Se not 1 och 18, Transaktioner med 

närstående. 

Rörelseförvärv hanteras enligt förvärvsmetoden i K3, rörelseförvärv som kännetecknas av att 

förvärvade tillgångar, skulder och eventualförpliktelser redovisas till marknadsvärde efter 

beaktande av uppskjuten skatt vid förvärvstillfället. 

Överstiger anskaffningsvärdet för dotterföretaget marknadsvärdet på företagets nettotillgångar 

med beaktande av eventualförpliktelser, upptas skillnaden som koncernmässig goodwill. 

Uppkommen goodwill skrivs av på tio år. Övriga förvärvade immateriella tillgångar skrivs av under 

beräknad nyttjandeperiod.
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Intäktsredovisning 

Redovisning av offentliga bidrag

Avsättningar

Aktierelaterad ersättning

Teckningsoptionsprogram

Sivers IMA Holding AB (Publ)

Offentliga bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som företaget fått eller kommer att 

få.

För tjänsteuppdrag till fast pris redovisas de inkomster och utgifter som är hänförliga till ett utfört 

tjänsteuppdrag som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på 

balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att 

nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett 

uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som 

motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En 

befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad.

För tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas inkomsten som är hänförlig till ett utfört 

tjänsteuppdrag som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras eller förbrukas. 

Ränteintäkter redovisas enligt effektivräntemetoden. 

Offentliga bidrag som inte är förenade med krav på framtida prestation, så kallade ovillkorade 

bidrag, intäktsförs när villkoren för att få bidraget uppfylls, det vill säga oftast i samband med att 

bidrag erhålls. Offentliga bidrag som är förenade med krav på framtida prestation, så kallade 

villkorade bidrag, skuldförs när bidraget erhålls och intäktsförs därefter när prestationen utförs.

Inom Sivers IMA finns tre personaloptionsprogram som berättigar personal och 

ledandebefattningar att köpa aktier i bolaget vid en viss tidpunkt till en på förhand fastställd 

teckningskurs. Intjänandeperioden är delvis mål- och delvis tidsbestämd. Programmet ger upphov 

till en förmån för de enskilda individerna och kostnaden för denna förmån redovisas löpande under 

den aktuella intjänandeperioden. I de fall optionerna kommer att inlösas kommer det att ge upphov 

till en utspädningseffekt. 

Inom Sivers IMA finns även två teckningsoptionsprogram där personal och ledande befattningar har 

köpt optioner som berättigar dem att köpa aktier i bolaget vid en viss tidpunkt till en på förhand 

fastställd teckningskurs. 

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 kan fortfarande vara 

En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera 

förpliktelsen på balansdagen. Avsättningar tas endast i anspråk för de utgifter som avsättningen 

ursprungligen var avsedd för. Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där pengars tidsvärde är 

väsentligt.

Nettoomsättning utgörs huvudsakligen av varuförsäljning och konsultförsäljning. 

Varuförsäljningsintäkter dvs. nettoomsättningen för produkter i den ordinarie verksamheten 

redovisas när leverans skett och väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas 

ägande överförts till köparen samt att det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna av 

transaktionen tillfaller bolaget. All försäljningen sker om inte annat avtalats exworks. Försäljningen 

redovisas med tillägg för frakter och efter avdrag för rabatter, bonus, returer och varuskatter. 
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Fordringar

Funktionell valuta, omräkning av 

utländsk valuta 

Immateriella anläggningstillgångar 

Antal år

Goodwill 10

3-10

Balanserade utgifter för forsknings- och

utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5

Materiella anläggningstillgångar 

Antal år

Maskiner 5

5-7

Datorer 3

Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den 

valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt 

(funktionell valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor, som är Moderbolagets 

funktionella valuta och rapportvaluta. 

I anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna i arbetet med utvecklingsarbetet tillsammans med en 

lämplig andel av relevanta omkostnader och lånekostnader.

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas 

i resultaträkningen det räkenskapsåret de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en 

finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen.

Varumärken, patent och liknande rättigheter

Inventarier

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivingar 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:

Materiella 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. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen kostnadsförs när de uppkommer. Samtliga utgifter som 

uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras när följande förutsättningar är uppfyllda; företagets avsikt är att 

färdigställa den immateriella tillgången samt att använda eller sälja den och företaget har förutsättningar att 

använda eller sälja tillgången, det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången så att 

den kan användas eller säljas och det finnas adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja 

utvecklingen och för att använda eller sälja tillgången, det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången 

kommer att generera framtida ekonomiska fördelar och företaget kan på ett tillförlitligt sätt beräkna de utgifter 

som är hänförliga till tillgången under dess utveckling.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat 

anges.

Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har röknats om till balansdagens kurs.
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Leasing

Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Varulager

Inkomstskatt

Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först -in -först-ut, och 

nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad 

försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans. 

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 

transaktioner eller händelser.

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser skattepliktigt resultat och den del av tidigare 

räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.

Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en 

tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga 

till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för en 

återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att 

återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den 

första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller 

påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den 

omfattning det är sannolikt att avdragen skatt kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Inköp och försäljning inom koncernen

2015 2014 2015 2014

Andel av försäljningen som avser koncernföretag - - 100% 100%

Andel av inköpen som avser koncernföretag - - - -

Not 2 Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare

2015 2014 2015 2014

Under året har företagets leasingavgifter

uppgått till 1 845 1459 - -

Framtida minimileasingavgifter för icke

uppsägningsbara leasingavtal,

förfaller till betalning enligt följande:

Inom 1 år 1 580 1 845 - -

Mellan 2 till 5 år 3 142 4 708 - -

Senare än 5 år 0 0 - -

4 722 6 553 - -

Leasingavtalen avser lokalhyra, datorer och 

kontorsmaskiner samt bilar.

Hyresavtal löper på 3 år och övriga avtal 

upphör under 2016.

Not 3 Personal

2015 2014 2015 2014

Medelantal anställda har varit 24 22 - -

varav kvinnor 5 5 - -

Styrelsen och verkställande direktören1)           3 026    2 439 450 350
1)  varav bonus 0 (0)

Övriga anställda         13 628    11 694 - -

Sociala kostnader

Pensionskostnader för styrelse och 

verkställande direktören  - 184
- -

Pensionskostnader övriga anställda           2 104    1 340 - -

Sociala avgifter enligt lag och avtal           3 367    3 681 - -

Styrelsearvoden 2015 2014

Ingrid Engström 100 -

John Fällström 100 100

Björn Norrbom 150 150

Dag Sigurd 100 100

Keith Halsey 0 -

450 350

Styrelsen har rätt att fakturera sitt arvode, kostnadsneutralt för bolaget.

Koncernen Moderbolaget

Koncernen Moderbolaget

Bolagets verkställande direktör har inget avtal om avgångsvederlag

Löner, ersättningar m.m.

   Koncernen    Moderbolaget
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Moderbolaget har inga anställda, all ersättning är hänförlig till styrelsearvoden. 

Ingen rörlig del har betalats ut till Styrelse eller vd varken för 2015 eller 2014.

Koncernledningens fördelning per den 31 december

2015 2014

Total Varav kvinnor Total  Varav kvinnor

Styrelse 5 1 4 -

Verkställande direktör 1 - 1 -

Övriga 5 1 5 1

Total 11 2 10 1

Sivers IMA Holding AB (Publ)

Org.nr. 556383-9348

Personaloptionsprogram

Vid fullt utnyttjande av optionsprogrammen kommer aktiekapitalet öka med kSEK 2 176. 

Teckningsoptionsprogram

Not 4 Ersättning till revisorer

2015 2014 2015 2014

Revisionsuppdrag 327 200 327 165

Totalt 327 200 327 165

Not 5 Avskrivningar

I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på ursprungliga 

Not  6 Goodwill

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Förvärv av dotterföretag 6 582 7 313 - -

Årets avskrivning -731 -731 - -

5 851 6 582 - -

  Moderbolaget

Sivers IMA har idag tre personaloptionsprogram, ett som löper från 2010 – 2020, ett som löper från 2014-2020, och 

ett som löper från 2015-2024. Vid full konvertering av de beslutade personaloptionsprogrammen av utgivna och 

gällande optionsrätter kommer antalet aktier uppgå till 46 240 047 aktier. Totalt antal tilldelade personaloptioner 

uppgår per den 31 december 2015 till 2 060 000 stycken, varav 858 000 stycken har intjänats.

Koncernen Moderbolaget

anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd.

Det beslutade personaloptionsprogrammet under 2010 omfattar tilldelning om totalt 1 150 600 personaloptioner. 

Av dessa har 818 000 intjänats. För att säkerställa fullgörandet av detta åtagande samt kassaflödesmässig säkring 

har totalt 1 600 000 teckningsoptioner emitterats. Under 2014 beslutade bolagsstämman om ett nytt 

personaloptionsprogram där möjligheten finns att tilldela 125 000 optioner, var av 110 000 optioner tilldelats, av 

dessa är 40 000 intjänade. För kassaflödesmässig säkring har här emitterats 165 000 teckningsoptioner. På den 

extra bolagsstämman den 9 november 2016 beslutades det om ett nytt optionsprogram om totalt 1 800 000 

personaloptioner, dessa är ännu inte intjänade. För att säkerställa fullgörandet av åtagandet och för 

kassamässigsäkring har 2 400 000 optioner emitterats.

Bolaget har två teckningsoptionsprogram var av det ena sträcker sig från december 2011 till 31 december 2016. 

Programmet består av totalt 185 000 teckningsoptioner som personalen har fått köpa till marknadsvärde. Det 

andra teckningsoptionsprogrammet sträcker sig från 1 augusti 2014 till december 2016. Programet består av 1 500 

000 optioner, var av 1 500 000 har sålts till ledande befattningshavare till marknadsvärde. 

   Koncernen

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen 

av årsredovisningen och koncernredovisningen och bokföringen, styrelsens och verkställande direktörens 

förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i samband med revisionsuppdraget. 
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Not 7 Skatter 

Not 8 Balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m Moderbolaget

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 16 673 13 247 - -

Försäljning/utrangeringar -445 -456

Investeringar 6 916 3 882 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

23 144 16 673 - -

Ingående avskrivningar -7 146 -4 334 - -

Försäljning/utrangeringar 296 -

Årets avskrivningar -2 840 -2 812 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar
-9 690 -7 146 - -

Utgående redovisat värde 13 454 9 527 - -

Not 9 Inventarier, verktyg och installationer Moderbolaget
2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 19 739 19 538 - -

Årets investering 270 201 - -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

20 009 19 739 - -

Ingående avskrivningar -17 296 -16 748 - -

Årets avskrivningar -663 -548 - -

Utgående ackumulerade avskrivningar
-17 959 -17 296 - -

Utgående redovisat värde 2 051 2 444 - -

Not 10 Andelar i koncernföretag

Org.nr Säte Bokfört värde Kapital andel 

i %

Sivers IMA AB 556063-7331 Kista 30 686 100

Trebax AB 556661-8400 Göteborg 12 524 100

Summa 43 210

Ingående anskaffningsvärde 43 114

Ovillkorade aktieägartillskott  2015 27 800

Nedskrivning ovillkorade aktieägartillskott -27 800

43 114

Eget kapital Resultat

Sivers IMA AB 14 242 -11 619

Trebax AB 1 458 -2 560

Den positiva uppskjutna skatten i koncernens resultaträkning är hänförlig till upplösning av uppskjuten skatteskuld 

vid avskrivning av redovisade övervärden på inventarier hänförliga till förvärvet av Trebax AB.

I koncernen finns en uppskjuten skattefordran om KSEK 448, hänförliga till skattemässigt underskott i dotterbolag.

Koncernen

Koncernen

I balansräkningen redovisad uppskjuten skatteskuld  KSEK 337 (379) avser uppskjuten skatt på redovisade 

övervärden på inventarier hänförliga till förvärvet av Trebax AB.

Uppgifter om eget kapital och resultat
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Not 11 Övriga fordringar Moderbolaget

2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Klientmedel Eminova 14 316 - 14 316 -

Momsfordran 879 1 800 - -

Övrigt 489 131 4 4

15 684 1 931 14 320 4

Not 12 Eget Kapital

Koncernen

Aktiekapital Övrigt 

tillskjutet 

kapital

Annat Eget 

kapital inkl 

årets resultat

Total

2014-01-01

Belopp vid årets ingång 8 027 35 982 -22 451 21 558

Nyemission 1 622 24 330

Emissionskostnader -2 515

Ej registrerat aktiekapital

Teckningsoptioner 853

Årets resultat -10 643

Belopp vid årets utgång 9 649 58 651 -33 094 35 206

2015-01-01

Belopp vid årets ingång 9 649 58 651 -33 094 35 206

Nyemission 11 295 56 473

Emissionskostnader -5 500

Teckningsoptioner 10

Personaloptioner 96

Årets resultat -15 060

Belopp vid årets utgång 20 944 109 728 -48 154 82 518

Moderbolaget

Aktiekapital Övrigt 

tillskjutet 

kapital

Annat eget 

kapital inkl 

årets resultat

Total

2014-01-01

Belopp vid årets ingång 8 027 35 765 1 050 44 842

Nyemission 1 622 24 330

Emissionskostnader -2 515

Ej registrerat aktiekapital

Årets resultat 207

Belopp vid årets utgång        9 649 57 579 1 257 68 486

2015-01-01

Belopp vid årets ingång 9 649 57 579 1 257 68 486

Nyemission 11 295 56 569

Emissionskostnader -5 500

Teckningsoptioner 10

Årets resultat -27 800

Belopp vid årets utgång 20 944 108 658 -26 543 103 060

Per 2015-12-31 var företrädesemissionen avslutad men inte registrerad hos bolagsverket. 

Koncernen
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Not 13 Upplupna kostnader

2015 2014 2015 2014

Upplupna löner 174 114 - -

Upplupen semesterskuld 1 701 1 997 - -

Upplupna sociala avgifter 534 622 - -

Upplupna konsultkostnader 451 64 130 -

Upplupna styrelsearvoden 412 157 412 157

Upplupen redovision och revision 229 178 229 178

Upplupna emissionskostnader 5 083 - 5 083 -

Övriga upplupna kostnader 339 2 379 110 53

Summa 8 923 5 511 5 964 388

Not 14 Långfristiga skulder

2015-12-31 2014-12-31

Amortering inom 1 år 1 167 750

Amortering inom 2 till 5 år 1 778 2 944

Not 15 Ställda säkerheter

2015 2014 2015 2014

För egna avsättningar och skulder

Avseende Skuld till kreditinstitut:

Företagsinteckningar 5 851 5 851 - -

Pantsatta kundfordringar - - - -

Pantsatta banktillgodohavanden - - - -

Summa avseende egna skulder och 

avsättningar
5 851 5 851 - -

Summa ställda säkerheter 5 851 5 851 - -

Not 16 Transaktioner med närstående

Transaktioner mellan företaget och dess närstående har skett på marknadsmässiga grunder.

Moderbolaget

Koncernen

Koncernen

Koncernen Moderbolaget
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Kista 2016-03-30

Björn Norrbom Robert Ekström Ingrid Engström

Styrelseordförande Verkställande direktör

John Fällström Keith Halsey Dag Sigurd

Vår revisionsberättelse har lämnats den 30 mars 2016          
Deloitte AB

Erik Olin

Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE 
Till årsstämman i Sivers IMA Holding AB (publ) 
Organisationsnummer 556383-9348 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen för Sivers IMA Holding AB (publ) för 
räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-12-31. 

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

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och 
koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt International Standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen 
inte innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer 
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar 
av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget 
upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge 
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen och 
koncernredovisningen. 

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

Uttalanden 
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 2015 och av dessas finansiella 
resultat och kassaflöden  för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 
koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen 
och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

Övriga upplysningar 
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2014-01-01 - 
2014-12-31 har utförts av en annan revisor som lämnat en 
revisionsberättelse daterad 30 mars 2015 med omodifierade 
uttalanden i Rapport om årsredovisningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen och 
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt 
styrelsens och verkställande direktörens  förvaltning för Sivers 
IMA Holding AB (publ) för räkenskapsåret 2015-01-01 - 2015-
12-31.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen 
enligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 
förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget 
för att kunna bedöma om  någon styrelseledamot  eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi 
har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

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

Uttalanden 
Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den 30 mars 2016 

Deloitte AB 

Erik Olin        
 Auktoriserad revisor
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