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Kommentarer från VD och styrelseordförande

Under året har OptiFreeze stärkt sitt fokus mot
försäljning och marknadsföring. Vi uppnådde en
stabilitet i våra processer vilket innebar att vi i större
skala kunde närma oss våra potentiella kunder och
marknader.
Eda Demir, VD
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Kommentarer från VD och styrelseordförande

KOMMENTARER FRÅN
VD OCH STYRELSE
ORDFÖRANDE
Ett år med ökat säljfokus
Under året har OptiFreeze stärkt sitt fokus mot försäljning och marknadsföring. Vi uppnådde en stabilitet i våra
processer vilket innebar att vi i större skala kunde närma oss våra potentiella kunder och marknader.
Företaget fick ett tillskott av nytt kapital under hösten
vilket har gjort att vi nu har en stabil grund för att gå in i den
kommersiella fasen. Från att tidigare ha arbetat med ett fåtal
kunder så har vi nu aktiviteter inom alla våra kundsegment,
med en tydlig affärsplan och affärsmodell som guidar oss.
Under året skedde vissa förändringar i företagets ledning. En
ny VD började i maj men var tyvärr tvungen att lämna företaget
på grund av personliga skäl. Snart var en ny VD på plats och vi
fortsatte vårt fokus på att förändra företaget enligt den nya
affärsplanen.

Marknad
OptiFreezes teknologi erbjuder lösningar på en rad olika problem
för våra kunder, alltifrån logistiska till hög energiförbrukning.
Dessa lösningar ger nya affärsmöjligheter och sparar pengar
för kunden. Teknologin hjälper också till med att minska avfallet
under framställning, både inom livsmedels- och blomster
segmentet. Genom detta gör vår teknologi ett positivt avtryck
på vår planet. Avfallsöverskott är inte bara ett lönsamhets
problem, det är också en fråga om moral idag.
Blomsterindustrin har flyttat sina odlingar till Afrika och
Sydamerika. Därmed har det skapats ett logistiskt problem.
Det är svårt att transportera plantor för utplantering i Europa

innan de hinner vissna. Här erbjuder OptiCept, vårt process
system, en lösning som kan förändra hela grossistledet. Vi
uppskattar att kunderna behöver en produktionslina på varje
produktionsställe för att odla blommor. Detta betyder mer än
10-30 linor per varje större internationell kund.
I OptiDry använder vi OptiCept-processen före torkningen av
grönsaker, frukt och bladkryddor. Genom att göra så förkortas
torktiden med 20-50 procent, samtidigt som smaken bevaras
bättre. Detta säkerställer en produkt av hög kvalitet samtidigt
som energi sparas och kapaciteten i produktionslinan ökas.
Vi ser potential för våra lösningar i alla delar av världen. Vårt
fokus under 2018 kommer att vara att få vår teknologi implementerad och accepterad på den europeiska marknaden.
Marknaden delas in i fyra områden. Varje område är omfattande och vart och ett kräver ett fokuserat säljarbete.

Segment
Vi har nu fyra kundsegment, där varje kräver ett tydligt fokus.
De befinner sig också i olika stadier vad gäller acceptans hos
kunden.
OptiFlower och OptiDry är de två segment där vi är närmast
att sluta våra första försäljningsavtal. Vår lösning är inom dessa
segment enklare att installera i redan befintlig produktion.
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Blomstersticklingar utan behandling

Blomstersticklingar behandlade med OptiFreezes metod
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Kundbehov
& medvetenhet

Marknadshinder

Kundtester

Kundköp

OptiFreeze
OptiFresh
OptiDry
OptiFlower

Där finns det heller inga problem med att tillsätta de naturliga
sockerarter vi behöver för att hålla cellerna levande (i OptiDry
sker ingen sådan impregnering alls).
Inom OptiFresh-segmentet erbjuder vi behandlade produkter med väsentligt förlängd hållbarhet (shelf life extension).
Cellerna måste tillföras energi, och även om effekten av
tillsatta sockerarter är närapå omärkbar, så är det ett svårare
område för våra kunder. Vi är övertygade om att kunderna
kommer att förstå och acceptera denna process när vi har
träffat dem och tillsammans genomfört lämpliga tester. Även
OptiCept-metoden behöver integreras i befintlig produktions
lina och försörjningskedja.
Inom segmentet för infrysning behövs ytterligare stra
tegisk marknadsföring då vi inte kan möta marknadens krav
på 12-månaders livslängd för frysvaror. Vi kommer istället
att lyfta fram den förlängda fräschören hos varan genom att
introducera frysning som ett steg i arbetet med färska frukter
och grönsaker. Detta kommer vi att göra tillsammans med en
av våra partners.

Kunder
Vår kundbas ökade dramatiskt under 2017. Vi har aktiviteter
med kunder inom alla segment och stadier. Med ökat säljfokus
närmar vi oss systematiskt ett brett urval av kunder. Ett viktigt
steg i försäljningsarbetet är att genomföra tester tillsammans
med dessa. Säljprocessen har flutit på i hög takt inom Opti

Flower och OptiDry och året avslutades med att avtal tecknades med en kund inom varje segment.
Vi marknadsför också företagets teknologi med uppdaterat
säljmaterial och webbplats.

Produkter och processer
Under Q3 levererades och installerades en uppdaterad
produktionsmaskin på vår anläggning i Lund. Under hösten
definierades den exakta affärsmodellen och den tekniska lösningen för hur tillsatserna skulle hanteras i OptiCept-linan. Den
nya designen möjliggör också en enkel struktur för att sälja och
distribuera OptiCap, det vill säga patronen som vi laddar med
tillsatser/naturliga sockerarter.
Konceptet testades i slutet av året tillsammans med två
kunder inom två olika segment. Vi är övertygade om att detta
kommer att fungera i fullskalig industriell produktion. Tester
tillsammans med kunder är av yttersta vikt i detta stadie för
att verifiera vår lösning. Genom det ökade antalet kundkontakter har vi sett att det finns behov för större kapacitet. Den nya
kammaren kommer att kunna hantera större volymer under
behandlingen och den kommer att bli större. Den nya pilot
anläggningen kommer att vara klar i maj 2018. Med denna nya
kammare kommer vi att kunna nå nya kunder som har större
produktion.
Varje kund har skilda behov i termer av kapacitet, produktionsskala, och applikationsområden inom segmenten för
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färsk, fryst och torkad produkt. Därför kommer OptiCepts produktionslinjer att skräddarsys och vara unika för varje kund.

Organisation
Under året riktade OptiFreeze mer fokus mot försäljning och
marknadsföringsaktiviteter och organisationen förstärktes
därför på säljsidan.
Den första januari 2018 tog Eda Demir över som VD och
samtidigt fick Katarzyna Dymek fullt ansvar för forskning och
utveckling som chef för F&U.
Sedan testerna tillsammans med kunder startade förra
året och fokus flyttades till försäljning så har ett behov inom
teknisk produktutveckling uppstått. För att möta kundernas
behov så har OptiFreeze beslutat att investera i att hyra en
maskiningenjör för att arbeta med utveckling av och ta fram en
slutgiltig produkt för försäljning.

Framåtblick
OptiFreeze har under 2017 tagit viktiga och framgångsrika
steg inom produkt- och teknikutveckling, våra fokusområden,
den finansiella situationen samt inom ledning och organisation. 2018 kommer OptiFreeze gå in i ett nytt spännande
skede. Med utgångspunkt i våra uppsatta mål så kommer jag
att prioritera kommersialisering av våra produkter.
Under de första testerna som genomförts tillsammans
med kunder så har vi fått bekräftelse på att vår OptiCept-lina
fungerar, några mindre utmaningar återstår. Vi hade en lyckad
inlärnings- och anpassningsprocess för OptiFreeze. Med testerna som utgångspunkt, så kommer OptiFreeze att fokusera
på att få den slutliga produkten på marknaden under 2018. För
att nå dessa mål kommer vi att förstärka vårt team med en
maskiningenjör. Samarbetet med våra leverantörer kommer
att fördjupas. För att nå våra mål arbetar vi också tillsammans
med flera potentiella kunder som har stor erfarenhet inom
industrimaskiner för livsmedelsframställning.

Eda Demir
VD
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OptiFreeze möter kontinuerligt potentiella kunder som
vi kan introducera vår teknologi för, öka vår synlighet mot
och bearbeta med försäljningsaktiviteter. Detta kommer att
fortsätta intensivt under 2018. Vi har definierat tre steg när
en ny kund kommer och är intresserad av vår teknologi. Det
första steget är att definiera metoden med hjälp av kundens
produkter och att visa att konceptet fungerar. Andra steget
är att utföra tester på kundens anläggning för att verifiera
teknologin i större skala. Det tredje steget kommer att bli att
producera en slutlig OptiCept-lina, nå acceptans hos kunden,
och att slutföra försäljningen.
Under 2018 så kommer OptiDry och OptiFlower att vara
applikationsområdena som vi prioriterar. I segmentet OptiFlower samarbetar vi med ett internationellt blomsterföretag.
Detta är ett prioriterat projekt för båda bolagen och diskussioner om mer djupgående samarbeten pågår. Tidigare kommunicerad målsättning om att minst två produktionslinor ska säljas
under 2018 kvarstår. Dessutom har vi en intern målsättning
att få igång kundtester för OptiFresh.
Applikationsområdena OptiDry och OptiFlower kräver olika
specifikationer av OptiCept-linjen. Därför kommer dessa två
områden att utvecklas parallellt med varandra och ha ett
gemensamt fokus. Med nytt stöd i vårt tekniska team kommer
vi att ha en högre hastighet för att snabbare nå en slutprodukt.
Vårt F&U-team kommer att stötta de viktigaste fokus
områdena. Vår F&U-chef kommer att säkerställa att teamet
arbetar med produkter från kundlistan.
Kundkontakterna under de senaste sex månaderna har
bekräftat vår stora tro på teknologin. Vi kommer att ta det
sista steget mot full kommersialisering i nära samarbete med
utvalda nyckelaktörer. Vi är övertygade om att vi har produkterna och processkunskapen för att lyckas.
Lund, 20 mars 2018

Göran Hedbys

tidigare VD / Styrelseordförande

Kundkontakterna under de senaste sex månaderna
har bekräftat vår stora tro på teknologin. Vi kommer
att ta det sista steget mot full kommersialisering
i nära samarbete med utvalda nyckelaktörer. Vi är
övertygade om att vi har produkterna och processkunskapen för att lyckas.
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Förvaltningsberättelse

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Verksamheten
OptiFreeze AB har en patenterad teknik som möjliggör att
smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och örter kan
säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Vidare har bolaget utvecklat en närliggande metod som
möjliggör en förlängning av hållbarheten hos färska grönsaker,
frukter, bär och örter (shelf life extension). Samma metod
och teknologi kan användas för att reducera torkningstiden
på kryddörter, grönsaker samt frukt, samtidigt som aromer,
smak och färg behålls. Appliceringen av vår unika teknologi
har utökats även för blommor, vilket kan öka den förväntade
livslängden på dessa. Tekniken öppnar upp för helt nya marknader och affärsmöjligheter för livsmedelsföretag och företag
inom kyl- och frysteknik runt om i världen. Bolagets teknik
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innebär att cellerna i grönsaker, frukt och bär tar upp naturliga
antifrysprotein och sockerarter som bevarar smak, form och
struktur.
Bolaget grundades 2011 av Arc Aroma Pure AB (publ),
LU Innovation och ett antal forskare vid Institutionen för
Livsmedelsteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Verksamheten
utgår ifrån Skiffervägen i Lund där bolaget bedriver metodoch produktutveckling i egen regi och tillsammans med
samarbetspartners. Bolaget arbetar med att industrialisera
tekniken och en fullskalig produktionsutrustning beräknas vara
framme under 2018. OptiFreeze är resultatet av en längre tids
forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Bolaget
finns i Lund och aktien handlas på AktieTorget.

Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under året

7 april

28 februari

Förslag till styrelse inför årsstämman den 14 mars
2017. Aktieägare, representerande cirka 23 procent
av rösterna i bolaget, föreslog att styrelsen ska
bestå av fyra (4) styrelseledamöter och två (2)
styrelsesuppleanter. Omval föreslogs av styrelse
ledamöterna Anders Hättmark och Petr Dejmek
och till nyval föreslogs Elisabeth Yllfors och Göran
Hedbys som styrelseledamöter. Vidare föreslogs
nyval av Johan Möllerström och Federico Gomez
som styrelsesuppleanter. Till styrelseordförande
föreslogs Göran Hedbys.

Tillträdande VD:n i OptiFreeze, Nick Kramer, förvär
vade 300 000 aktier i OptiFreeze AB. 150 000 aktier
har köpts privat och 150 000 aktier köpts via ett
holdingbolag som Nick Kramer är delägare i. Samt
liga aktier har förvärvats av Arc Aroma Pure AB.

7 april

Styrelseordföranden Göran Hedbys har köpt 7 500
aktier i OptiFreeze AB via sitt bolag och styrelse
ledamoten Elisabeth Yllfors har via sitt företag köpt
10 000 aktier i OptiFreeze AB. Hedbys och Yllfors har
köpt aktierna av Arc Aroma Pure AB.

2017
30 mars

Fredrik Westman har meddelat styrelsen att han har för avsikt att sluta som VD
i OptiFreeze och avgår formellt den 10 april 2017 då efterträdaren Nick Kramer
tillträder. Fredrik Westman har varit VD i OptiFreeze sedan våren 2014 då bolaget
noterades på AktieTorget.

30 mars

Styrelsen har utsett Nick Kramer till ny VD och han tillträder den 10 april 2017.
Nick har lång bakgrund inom livsmedelsindustrin, bland annat som delägare i
Hollands marknadsledande företag inom frukt- och grönsaksbranschen, familje
företaget Royal Vezet B.V. som har fler än 1 400 anställda.
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3 oktober

OptiFreezes VD Nick Kramer har beslutat att lämna företaget av
privata skäl.

3 oktober

Företrädesemissionen i OptiFreeze AB (publ) tecknades till cirka
35,2 miljoner kronor, inklusive teckningsförbindelser. Detta
motsvarade en teckningsgrad om cirka 200 procent, varav 99,4
procent tecknades med företrädesrätt. OptiFreeze tillförs därmed
cirka 17,5 miljoner kronor före emissionskostnader.

23 oktober

9 juni

I juli blev nuvarande VD Nick Kramer sjukskriven. Styrelsen
beslutade då att Göran Hedbys går in i rollen som arbetande
styrelseordförande. Vår förhoppning är att Nick skall kunna
återgå i sin tjänst under hösten.
Under juli provkördes den pilotanläggning som handlades in
under kvartal 2. Anläggningen verifierade att uppskalningen
fungerar enligt plan och de volymsmål av processad råvara
som vi ville uppnå klarades av. Mer information finns att läsa
på OptiFreeze hemsida under ”News”.

Tillfällig förändring i ledning och styrelse samt intensifierad
försäljning. Göran Hedbys har under hösten agerat som arbetande
ordförande i VD Nick Kramers frånvaro. Kramers sista dag som VD
blir 31 oktober. Då Hedbys inte kan ha rollen som interim VD och
den som ordförande samtidigt, gör bolaget en tillfällig förändring i
ledning och styrelse.

23 oktober

Under sommaren bevisade bolaget att OptiCept-teknologin kan
användas i storskalig produktion. När pilot-produktionslinan leve
rerades så togs kunddialogen till en annan nivå. Bolaget anställer
en försäljningschef. Eftersom företaget har ökat sitt fokus på
marknadsaktiviteter förstärktes organisationen på säljsidan.

1 september

Den 31 augusti 2017 (efter börsens stängning) beslutade styrelsen i
OptiFreeze AB (publ) (“OptiFreeze”) att - med stöd av bemyndigande
från bolagsstämman - genomföra en företrädesemission av aktier.
Fulltecknad nyemission tillför OptiFreeze initialt cirka 17,5 MSEK före
emissionskostnader. OptiFreeze erhöll teckningsförbindelser och
garantiåtagande om cirka 14 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av
företrädesemissionen.

12 september

Styrelsen i OptiFreeze AB (publ) har upprättat ett memorandum av
seende den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentlig
gjordes den 1 september 2017, som härmed publiceras.

22 september

Den 14 september 2017 lämnade OptiFreeze in en ansökan avseende
ett svenskt patent för ett system för behandling av biologiska material
genom pulserande, elektriska fält (Pulsed Electric Field, eller PEF).
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20 december

Eda Demir har utsetts att tillträda som ny VD för OptiFreeze den
1 januari 2018.

21 december

OptiFreeze har mottagit en bekräftelse för ett industriellt testavtal
från en av de ledande leverantörerna av blomstersticklingar. Bekräf
telsen är ett direkt resultat av framgångsrika tester på kundens
produkter under hösten, vilka genomförts hos OptiFreeze. Vid
lyckade resultat i nästa testfas kommer ett kommersiellt köpeavtal
att tecknas.

22 december

Den 22 december 2017 avslutades nyttjandeperioden för tecknings
optioner av serie 2014/2017 i OptiFreeze AB (“”OptiFreeze””). Totalt
fanns 280 000 utestående teckningsoptioner av serie 2014/2017
(varav 145 000 tilldelades styrelsemedlemmar och nyckelper
soner i bolaget, Resterande 135 000 optioner utnyttjades inte
och förföll därmed) och totalt 66 869 stycken nyttjades av inne
havare, innebärande att 71 550 nya aktier emitteras. Innehavare
av teckningsoptioner av serie 2014/2017 var styrelseordförande
Anders Hättmark, styrelseledamot Petr Dejmek samt nyckelper
soner i bolaget.

2018
1 november

Nick Kramer avgick som VD 2017-10-31. Från 2017-11-01 tillträder
Göran Hedbys som interim VD. Samtidigt tillträder Anders Hättmark
som tillfällig styrelseordförande. Göran Hedbys sitter kvar i styrelsen.

30 november

OptiFreeze tecknar testavtal med ledande europeisk leverantör av
torkade grönsaker och kryddor.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

1 januari

Eda Demir har per 2018-01-01 tillträtt som bolagets ordinarie
VD, varför interima VD:n Göran Hedbys återgått till sitt arbete
som styrelseordförande.

2018
12 mars

Vi har under tester som vi påbörjade förra året tillsammans med kunder, sett
möjliga förbättringar till vårt industriella system med pulserande elektriska fält
(Pulsed Electric Field, eller PEF). Vi har beställt ett nytt system för att kunna
hantera ett större urval av produkter. Beroende på produkt, så kommer kapac
iteten att höjas med två till fyra gånger mer än tidigare. Det nya systemet är tänkt
att användas i tester tillsammans med kunder, och för att stötta i slutlig produkt
utveckling och produktion.

14 mars

Vår första marknadsföringsfilm produceras och publiceras på vår webbsida.
Filmen är avsedd att användas vid våra försäljnings- och marknadsförings
aktiviteter, samt för våra nuvarande och potentiella investerare.
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Flerårsöversikt (KSEK / %)

2017

2016

2015

2014

2013

191

-

-

-

-

Resultat efter finansiella poster

-8 959

-6 762

-4 987

-2 757

-76

Balansomslutning

23 375

15 341

3 885

8 005

714

93,8%

92,1%

76,1%

95,9%

91,0%

15 660

10 711

1 634

6 516

145

Nettoomsättning

Soliditet (%)
Likvida medel / kortfristiga placeringar

Personal
Bolaget har under året ökat genomsnittligt anställda personer till 5 (4,5) varav 1 (1) är män.

Ägarförhållanden
Av aktierna i Optifreeze AB (publ.) äger Arc Aroma Pure AB 15,4 %.

Resultatdisposition
(Belopp i kr)
Förslag till disposition av bolagets vinstmedel:

Till bolagsstämmans förfogande står:
balanserad förlust

-1 428 220

överkursfond

29 049 012

årets förlust

-8 958 852
18 661 940

Styrelsen föreslår att:
balanserad förlust samt årets förlust

-10 387 072

avräknas mot överkursfonden

29 049 012

I ny räkning till överkursfonden överföres

18 661 940

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.
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RESULTATRÄKNING
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Resultaträkning

Belopp i kr

Not

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

191 345

-

1 428 220

944 888

12 283

79 332

1 631 848

1 024 220

-233 579

-307 044

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

3

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

4

Summa rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

5

-6 502 728

-5 407 317

Personalkostnader

6

-3 498 997

-1 983 159

-369 487

-98 308

-3 048

-59

-10 607 839

-7 795 887

-8 975 991

-6 771 667

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

18 257

11 275

Räntekostnader och liknande resultatposter

-1 118

-1 315

Summa finansiella poster

17 139

9 960

Resultat efter finansiella poster

-8 958 852

-6 761 707

Resultat före skatt

-8 958 852

-6 761 707

-

-

-8 958 852

-6 761 707

Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster

Skatt på årets resultat
Årets resultat

7
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BALANSRÄKNING
Tillgångar
Belopp i kr

Not

Tecknat men ej inbetalt kapital

2017-12-31

2016-12-31

341 544

-

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utvecklingsutgifter

8

3 270 715

1 842 496

Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter

9

920 062

690 943

4 190 777

2 533 439

2 162 298

1 213 066

2 162 298

1 213 066

160 000

160 000

160 000

160 000

6 513 075

3 906 505

Kundfordringar

195 151

-

Övriga fordringar

547 311

607 152

117 252

117 140

859 714

724 292

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

10

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

11

Summa anläggningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

12

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

16

0

440 515

Kassa och bank

16

15 660 371

10 270 168

Summa omsättningstillgångar

16 520 085

11 434 975

SUMMA TILLGÅNGAR

23 374 704

15 341 480
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Eget kapital och skulder
Belopp i kr

Not

2017-12-31

2016-12-31

Eget kapital

13

888 954

772 200

2 373 108

944 888

3 262 062

1 717 088

Överkursfond

29 049 012

18 133 885

Balanserad vinst

-1 428 220

1 044 189

Årets resultat

-8 958 852

-6 761 707

18 661 940

12 416 367

21 924 002

14 133 455

593 583

524 718

29 455

-

223 584

50 082

604 080

633 225

1 450 702

1 208 025

23 374 704

15 341 480

Bundet eget kapital
Aktiekapital (9 877 264 st)
Fond för utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder

7

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14
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Förändring av eget kapital

FÖRÄNDRING AV EGET
KAPITAL
Belopp i kr
Belopp vid årets ingång 2017-01-01

Aktiekapital

Fond för
utvecklings
utgifter

Överkursfond

Balanserad
vinst inkl.
årets resultat

Summa eget
kapital

772 200

944 888

18 133 885

-5 717 518

14 133 455

-5 717 518

5 717 518

-

Disposition enligt årsstämma
Nyemission

110 314

Emissionskostnader
Pågående nyemission*

6 440

Omföring bundet och fritt eget kapital

17 417 396

17 527 710

-1 920 249

-1 920 249

1 135 498

1 141 938

1 428 220

Årets resultat
Belopp vid årets utgång 2017-12-31

888 954

2 373 108

29 049 012

-1 428 220

-

-8 958 852

-8 958 852

-10 387 072

21 924 002

* Pågående nyemission avser optionsprogram som avslutades 2017-12-22 och registrerades 2018-01-10
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KASSAFLÖDESANALYS
2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

-8 975 991

-6 771 667

369 487

98 308

Erhållen ränta

18 257

11 275

Erlagd ränta

-1 118

-1 315

Betald skatt

-

-

-8 589 365

-6 663 399

-135 422

-263 589

242 677

282 241

-8 482 110

-6 644 747

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-1 657 338

-1 109 821

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

-1 318 719

-945 000

-

-160 000

-2 976 057

-2 214 821

Emissioner, netto efter emissionskostnader

16 407 855

17 935 836

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

16 407 855

17 935 836

4 949 688

9 076 268

Likvida medel vid årets början

10 710 683

1 634 415

Likvida medel vid årets slut

15 660 371

10 710 683

Belopp i kr

Not

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital

15

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av rörelsefordringar
Minskning(-)/ökning(+) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten

Förändring av långfristiga fordringar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1 – Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) tillämpas vid upprättandet av
finansiella rapporter. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i kr om inget annat anges.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen har upprättats enligt den indirekta metoden varvid justering skett för transaktioner som
inte medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden,
kortfristiga likvida placeringar som lätt kan omvandlas till ett känt belopp och som är utsatt för en obetydlig risk för
värdefluktuation.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar
därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans.
Avdrag görs för lämnade rabatter. Intäkter avseende försäljning av varor redovisas när de väsentliga riskerna och
fördelarna som är förknippade med äganderätten till varorna har övergått på köparen och när intäktsbeloppet kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingsutgifter redovisas enligt aktiveringsmodellen som immateriell anläggningstillgång då följande kriterier
är uppfyllda:
det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången,
avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången,
det är sannolikt att tillgången kommer att generera intäkter eller leda till kostnadsbesparingar,
utgifterna kan beräknas på ett tillfredsställande sätt.
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell tillgång utgörs av de direkt hänförbara utgifter som
krävs för att tillgången ska kunna användas på det sätt som företagsledningen avsett.		

••
••
••
••

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Avskrivningar har ännu ej påbörjats.
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark
som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas.

Inventarier
5 år

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

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en finansiell post utifrån den
underliggande affärshändelsen.

Nedskrivningar
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde.
Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet
definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nyttjandevärdet definieras som nuvärdet av
de uppskattade framtida betalningar som tillgången genererar. Nedskrivningar redovisas över resultaträkningen.

Inkomstskatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen,
förutom i de fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatten i eget
kapital. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet.
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen
vilken för närvarande är 22%.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott
kommer att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas. Den 31 december 2017 har bolaget skatte
mässiga underskott om 26 161 tkr (föregående år 17 238 tkr). Uppskjuten skattefordran har inte redovisats på
detta underskott då ledningen ännu inte kan bedöma när i tiden dessa underskott kan beräknas kunna nyttjas mot
framtida skattemässiga överskott.

Not 2 – Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att
motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga
justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av balanserade utvecklingskostnader.
Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det redovisade värdet. Finns en
indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det högsta av tillgångens verkliga värde med avdrag
för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 3 – Nettoomsättning per geografisk marknad
2017

2016

-

-

Övriga länder

191 345

-

Summa

191 345

0

Sverige

Omsättningen avser genomförda industriella tester och ej faktiska försäljningar av produkter.

Not 4 – Övriga rörelseintäkter
2017

2016

Övriga fakturerade kostnader

12 283

79 332

Summa

12 283

79 332

2017

2016

561 256

320 235

Inom ett år

596 064

540 456

Senare än ett år men inom fem år

546 392

1 035 874

-

-

1 142 456

1 576 330

Not 5 – Leasingavgifter
Operationell leasing, inkl. hyra för lokal
Leasingavgifter, årets kostnad
Återstående leasingavgifter förfaller enligt följande:

Senare än fem år
Summa
Leasingavgifterna avser till största del hyresavtal för verksamhetslokal
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Not 6 – Medelantalet anställda samt löner och andra ersättningar
2017
Medelantalet anställda

2016

Antal anställda

Varav män

Antal anställda

Varav män

Sverige

5,0

1

4,5

1

Summa

5,0

1

4,5

1

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Styrelsen

1

3

-

4

VD och övriga företagsledningen

-

1

-

1

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

Löner och
ersättningar

Sociala
kostnader

514 671

154 963

221 500

-

Företagsledningen

Personalkostnader
Styrelse och VD
(varav pensionskostnad)
Övriga anställda

(-)
1 994 119

(varav pensionskostnad)
Summa

634 005

(-)
1 499 714

(128 701)
2 508 790

(varav pensionskostnad)

788 968

382 547
(23 576)

1 721 214

(128 701)

382 547
(23 576)

Bland övriga externa kostnader ingår konsultarvode till före detta VD med 338 797 kr (föregående år 1 166 278 kr)
Bland övriga externa kostnader ingår även konsultarvode till interim VD under perioden 2017-11-01--2017-12-31 med
110 625 kr.

Not 7 – Skatt på årets resultat
2017

2016

Aktuell skatt

-

-

Summa

0

0

-8 958 852

-6 761 707

1 970 947

1 487 576

Teoretisk skatt
Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats, 22%
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fortsättning från föregående sida

2017

2016

Effekt av ej avdragsgilla kostnader

-7 383

-1 876

Effekt av ej skattepliktiga intäkter

0

24

-399

-1 302

422 455

344 116

-2 385 620

-1 828 538

0

0

2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde

1 842 495

897 607

Årets aktiverade utvecklingsutgifter

1 428 220

944 888

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 270 715

1 842 495

Ingående avskrivningar

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-

-

3 270 715

1 842 495

Avstämning av redovisad skatt

Skattemässiga justeringar
Emissionskostnader redovisade direkt mot eget kapital
Effekt av i år uppkomna underskottsavdrag som ej utnyttjats
Summa
Redovisade skatteskulder avser särskild löneskatt på pensionskostnader.

Not 8 – Balanserade utvecklingsutgifter

Redovisat värde

Not 9 – Koncessioner, patent, licenser, varumärken och liknande rättigheter
2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde

690 943

526 011

Årets anskaffningar

229 119

164 932

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

920 062

690 943

Ingående avskrivningar

-

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-

-

920 062

690 943

Redovisat värde
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Not 10 – Inventarier, verktyg och installationer
2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärde

1 431 540

486 540

Inköp

1 318 719

945 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 750 259

1 431 540

Ingående avskrivningar

-218 474

-120 166

Årets avskrivningar

-369 487

-98 308

Utgående ackumulerade avskrivningar

-587 961

-218 474

2 162 298

1 213 066

2017-12-31

2016-12-31

160 000

-

-

160 000

160 000

160 000

Redovisat värde

Not 11 – Långfristiga fordringar

Ingående anskaffningsvärde
Lämnade depositioner, lokalhyra
Redovisat värde

Not 12 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2017-12-31

2016-12-31

4 580

4 468

Förutbetalda hyror

49 672

49 672

Övriga förutbetalda kostnader

63 000

63 000

117 252

117 140

Förutbetald försäkring

Redovisat värde

Not 13 – Eget kapital
Antalet aktier uppgår till 9 877 264 (8 580 000) och kvotvärdet är 0,09 (0,09) kronor per aktie. Teckningstiden för
bolagets optionsprogram avslutades 2017-12-22, varför emissionen har medtagits i balansräkningen för bolagets
finansiella rapport. De totalt 71 550 st nytecknade aktierna registrerades 2018-01-10.
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Not 14 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2017-12-31

2016-12-31

Personalrelaterade kostnader

281 648

126 841

Upplupna styrelsearvoden

130 778

291 095

Övriga upplupna kostnader

191 654

216 131

Redovisat värde

604 080

634 067

2017-12-31

2016-12-31

Avskrivningar

369 487

98 308

Summa

369 487

98 308

2017-12-31

2016-12-31

15 660 371

10 270 168

0

440 515

15 660 371

10 710 683

Not 15 – Ej kassaflödespåverkande poster

Not 16 – Likvida medel

Kassa och bank
Räntebärande kortfristiga placeringar
Summa likvida medel
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ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Not 17 – Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
1 januari 2018
Eda Demir har per 2018-01-01 tillträtt som bolagets ordinarie VD, varför interima VD:n Göran Hedbys återgått till
sitt arbete som styrelseordförande.

12 mars 2018
Vi har under tester som vi började förra året tillsammans med kunder, sett möjliga förbättringar till vårt industriella
system med pulserande elektriska fält (Pulsed Electric Field, eller PEF). Vi har beställt ett nytt system för att kunna
hantera ett större urval av produkter. Beroende på produkt, så kommer kapaciteten att höjas med två till fyra
gånger mer än tidigare. Det nya systemet är tänkt att användas i tester tillsammans med kunder, och för att stötta
i slutlig produktutveckling och produktion.

14 mars 2018
Vår första marknadsföringsfilm produceras och publiceras på vår webbsida. Filmen är avsedd att användas vid våra
försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter, samt för våra nuvarande och potentiella investerare.

Not 18 – Transaktioner med närstående
(Inklusive ordinarie styrelsaearvode - se även not 6)

2017-12-31

2016-12-31

Arc Aroma Pure AB

192 000

1 304 000

Fredrik Westman / Håkull Communication AB

338 797

1 166 278

Per Henriksson / PL Holding AB

-

292 228

Martin Linde / Staffansgården i Trä AB

-

107 218

44 800

58 482

Anders Hättmark / Confidera Syd AB

305 800

58 482

Göran Hedby / Granit AB

424 804

-

44 800

-

1 351 001

2 986 688

Petr Dejmek / 3bTech Med AB

Elisabeth Yllfors

OptiFreeze AB (publ.) | Org.nr. 556844-3914 | Årsredovisning 2017

29

30

Tilläggsupplysningar

Not 19 – Resultatdisposition
(Belopp i kr)
Förslag till disposition av bolagets vinstmedel:

Till bolagsstämmans förfogande står:
balanserad förlust

-1 428 220

överkursfond

29 049 012

årets förlust

-8 958 852
18 661 940

Styrelsen föreslår att:
balanserad förlust samt årets förlust

-10 387 072

avräknas mot överkursfonden

29 049 012

I ny räkning till överkursfonden överföres

18 661 940
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SIGNATURER
Resultat- och balansräkning kommer att föreläggas Årsstämman 2018-04-24
Lund, 2018-03-20

Eda Demir

Elisabeth Yllfors

Verkställande direktör

Styrelseledamot

Anders Hättmark

Petr Dejmek

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Göran Hedbys
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 22 mars 2018.
Mazars SET Revisionsbyrå AB

Bengt Ekenberg
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i OptiFreeze AB,
Organisationsnummer 556844-3914

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för OptiFreeze AB
för år 2017. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 10 - 31 i
detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av Optifreeze ABs finansiella
ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Optifreeze AB enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen
ingår i det dokument som benämns Årsredovisning för 2017
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men innefattar inte års-redovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna. Vårt uttalande avseende årsredovis
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi
även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldig att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet
av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
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och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om
de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i års
redovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

•• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga

••
••
••

felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fort-

••

satt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar
också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden
som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som
ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i Optifreeze AB för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinstmedlen
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Optifreeze AB enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkese-
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tiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi
har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till
utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om
utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken
av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och
ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation
och att tillse att bolagets organisation är utformad så att
bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska
angelägenheter i övrigt kontrolleras
på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska
sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på
ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om
någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något
väsentligt avseende:

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner
av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget
är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust
inte är förenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt
i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt
uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets
vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.
Helsingborg 2018-03-22
Mazars SET Revisionsbyrå AB

•• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
••

försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget, eller
på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
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