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Oden Control AB 
Org.nr 556529-7057 

Styrelsen och verkställande direktören för Oden Controi AB avger följande årsredovisning för 
räkenskapså ret 2018. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor. SEK. 

Förvaltningsberättelse 

Information om vrr lisa mlll'h.'n 
Allm,int 

Om Oden Co ntroi AB (publ) 

Verksamhet: 

I (8) 

Oden Controi AB har under 20 18 arbetat akt ivt med försäljning , utbildning och besökt potentie ll a 
återförsäljare i Sverige och Europa. Att besöka återförsäljare i Europa i deras försä ljningskontor ger 
mervärde för att dil nå r man nera fö rsäljare oc h man kan utbilda Ilera på samma gå ng. Oden Controi AB 
är försä ljningsbolag ror Oden ställdonen seclan början av 20 18. ASAB Aetuator Solutions AB är 
till verkande dotterbolag till Oden Controi AB. 

Marknad och försäljning: 
Försäljningen har ökat något på grund av utb ildning av fö rsäljare hos ol ika återförsäljare och sl ut ku nder. 
Oden Controi AB har under 2018 medverkat i 2 viktign mässor i Finland, industrimässa i Tammerfors 
och mässa i Helsi ngfors fOr massa och pappersindustri . Under hösten 2018 medverkade vi i kanske den 
\'iktigaste mässan j SVt!rig~. S\:anClutomnttc och prO(:esslcknik 2018 mässan i Göteborg. Sedan 
medverkade vi i Valve World 2018 i Dilsseldorf. Tyskl"ncl. Europas stö rsta mässa för ställdon och 
ventiler. Även \~ra ~H(' rför~~ilja rt' har \i~; 11 v;1r:l sl~illdun 11l11ndre mä s~ur. 

Aktier, aktiekapital och egot kapital : 
Bolaget har vid periodens utgång ett aktiekap ital Olll 3 2.10 124 SEK fö rde lat på 12920494 aktier med 
ett kvotvärde på 0,25 SEK . 

Rapporttill fii Il en: 
Årsstämma ska hål las på Nykvarn 3 maj 20 19 
Årsredov isning för 20 18 kommer att finn~ s p~ bolagets hemsida. 
Kvartalsrapport I 20 19 kOl1ll11er att ['ublieeras 2019-05-10 
Kvartalsrapport 2 2019 kommer att publiceras 2019-08-23 
Kvartal srapport 3 2019 kommer att publiceras 20 19- 10-25 

Styrelse och ägarförhå llanden (ink I. närståendes innehav) 2018-12-31 
Magnus Wik, ordförande född 1968. aktieinnehav 4 19142. 
111'0 Porttila, ledamot rodd 1948, ak tieinneha v inkl. närstående 9 047 636 
Bengt Ågren, ledamot född 1981 . aktieinnehav 4U I 500 
Sami Teppola. ledamot född 1970. "ktieinneh:" n 7XO 
Lauri Vakkuri, kdamol född 1956. ;)kti~inlh.'h:l\ 2X5 5-17 
Harri Porttila, verkstiillanue direktör. född 1959 

Ersättn ing till styrelsen 
Under 2018 har styrelsen ej erhå ll it arvode. 

Företaget har sitt sjtc i Nykvnrn. 



Oden Contra I AB 
Org. nr 556529-7057 

Ägarförhållanden 

Porttila Katja 3490730 27,02% 
Porttila l ipa 3037353 23,51% 
Porttila Jan i I 745366 13,510/0 
Invectus AB 774 187 5,99% 
Wik Magnus 419 142 3,24% 
Agren Bengt 40 I 500 3, 11 % 
Roos Gunilla 370000 2,860/0 
Teikki OY Finland 285 547 2.21% 
Wall Mattias 189 ~ 19 IA 7% 
Teppola Sami 97780 0,7(>% 
Övriga ca 300 iig;tn: 2 206 g50 16,3211 u 

Flerå rsöversikt (tkr) 201~ 201 7 

Nettoomsättn ing 4051 135 

Resultat efter finansie lla poster -81 177 

Soliditet (%) 84 8 1 

Förändring av eget kapital 

Aktie- Rl'Sl'rvfond Överkurs-

kapital 

3 230 J 2 
Belopp vid årets ingii ng 5 J SS:' 322 

DIsposition enligt beslut 
(1\ :ir('l~ ~Ir's l ~imm:l· 

Årets resultat 
~ 230 12 

Belopp vid ft rel !) uqp1ng 5 .1 ~S5 322 

Förslag till behandling av ansamlad förlust 
Styrelsen fOres lår att den ansam lade förlusten (kronor): 

ansam lad fOrlll st 
åre ts vins t 

behandlas så att 
i ny räkning överföres 

fund 

" 

11 

2016 

148 

-62 

67 

Balansenll 

rl'S II1 1:1I 

--I-l61 767 

177 .. lO2 

--I 2S-I 365 

-4284365 
41S 773 

-3865592 

-3 865 592 

2 (S) 

2015 2014 

I 959 2572 
-S8 - I 13 

50 54 

Årets Totalt 

rl'S lIltal 

177 -102 2 ~3 t 082 

-177 ~O2 O 

41 ~ 77) 418 773 

4 t 8 773 3 249 855 

Företagets resu ltat oc h stä llning i ö' rigt framg.:ir ,1\ eftt: r roljand~ resu lta t- och balansräkning med noter. 

~ 



Oden Controi AB 
Org.nr 556529-7057 

Resultaträkning 

Nettoomsättning 

Rörel sens kostnader 
Varor och material 

Övrign externa kostnader 

Persona lkostnader 

Avskrivningar och nedskri vningar av materiella och 
immateriella an läggningstillgångar 

Rörelseresultat 

Resultat fr ån finan siella poster 
Resultat från andelar I koncernföretag 
Ö vriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Räntekostnader och liknande resu ltatposter 

Resultat efter finansiella poster 

Resultat 10.,(' skaft 

Årets result a t 

No t 2018-0 I-O I 
-2018-12-31 

4050555 
4050555 

-2 ~:l2 16R 
-628 284 
-545 006 

- 122 196 
-4127654 

-77 099 

500000 
O 

-4 128 
495872 
418773 

418773 

418773 

3 (8) 

20 17-01-01 
-201 7- 12-3 1 

I 135460 
I 135460 

-453 136 
-380757 

O 

-1 23996 
-957889 
177 571 

O 
47 

-216 
-169 

177 402 

177 402 

177 402 

vaJ. 



Oden Controi AB 4 (8) 
Org.nr 556529-7057 

Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR 

An läggn ingst illgä n ga r 

J ",materiella f1nliigg"i"gsril'gallgar 
Balanserade utgifter fö r utvccklingsarbct~n och 
I iknande arbeten 2 193 300 315496 

Materiell a (I" liiggll i ng!:!t; IIgtlllgll r 
Inventarier. verktyg och installationer 3 O O 

F i " a II sie!1 fl fl 111 ligg 11 i" gsti l/gå n gli,' 
Andelar i koncernföretag 4 I 716501 1716501 

Andra långfristi gCl vä rdepappersi nnehav 6693 6693 
I 723 194 I 723 194 

Summa anläggningstillgångar 1916494 2038690 

Omsii ttningstillgå nga r 

Varulager III 111 

Färdiga \ aror och handels v{l ror 521 689 76 1 901 

Kortfristiga [ordringar 
Kundfordringar 484066 O 
Fordringar hos koncernfOretag 500000 O 
Övriga fordringar 10439 76904 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter O 156 107 

994505 233011 

J(asslI oclt bank 421 160 462367 
Summa omsättningstillgå ngar 1 937354 1 457279 

SUMMA TILLGÅNGAR 3853848 3495969 

v,t 



Oelen Controi AB 
Org. nr 556529-7057 

Balansräkning 

EGET KAPITALOCHSK~LDER 

Eget kapital 

Bundet eget/wpillll 

Aktiekapital 

Reservfond 

Fritt eget kapital 
Balanserad \'insl eller förlust 

Ärcts resultat 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 
Förskott från kunder 

Ll.:vt.:ra ntörssk u Ider 

Övriga shdder 
Uppl upn" kostn"d",,· lIeh rörutbctal,b in t : i~t cr 

Summa kortfristiga skuldt'r 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 2018-12-31 

3230 125 

3 885 322 

7 115447 

-4284365 

418773 

-3865592 

3249855 

82540 

315269 

7 1 244 

1:;4940 

603993 

3853848 

5 (8) 

2017-12-31 

3230 125 

3 885 322 

7115447 

-4 461767 

177 402 

-4284365 

2831082 

O 
627 192 

2694 

35001 

664887 

3495969 

~ 



Oden Contra I AB 
Org.nr 556529-7057 

Noter 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

AlImiinna upplys ningar 

6 (8) 

Årsredov isningen ~i r L1pprätt~d i enli ghet l11t;!d å rs rcdo v i ~njng s l agen och BFNAR 2012: I Årsredov isning 
och koncernredo\ i~nlng ( K .~). 

Redovisningsprinciperna är oförändrade j~imfört Ill l 'd föregeiende (-Ir . 

In täktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhAlli ts e ll er kommer att erhAllas och reclovisas i 
den omfattning det är san nolikt att de ekonomiska fö rdelarna kommer nit tillgodogöras bo laget och 
int äkterna kan beriiknas pil ett tillförlitligt siitt. 

Vid fOrstiljni ng av varor redovisns 1l0rlllnlt inkomskn som intäkt när ck väsentli ga fOnnåner och ri sker 
som är fO rknipp"cle med iigandet av varan h"r överförts fr"n fOretaget ti ll köparen . 

AnläggningstilIgånga r 
Immateriella och materiell a anläggningstillgångar redovi sas till anskaffni ngsvärde minskat med 
ackumu lerade avskrivni ngar enligt plnn och ~ ventu('lIa nedskri vningar. 

Immateriella allläggll illgstillgållgar 

Balanserade lngi ner fUr ul \C'ck I mgs:lJ beten 

/VI aterie/ la lIlI/ägg 11 i IIgsti l/gå liga r 

Inventarier, verktyg och installationer 

N yc ke I tal s deli n iti o n e r 
NettoolllSättning 

20% / 5 år 

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader. sidointäkter samt in täklskorrigeri ngar. 

Resultat ~ncr !inansiella poster 
Resultat efter finansiella intäk ter och kos tnader, men rore extraordiniira intäkter och kostnader. 

Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital oc h obesbttade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 

Not Ställda säkerheter 

Företagsinteckning 

Not Väsentliga hiiIldelser efter räl(cnsl(apsilrets slut 
Bolagets verksamhclutvecklas enligt plnn. 

2018-12-31 

3400000 
3400000 

201 7- 12-31 

3400000 
3400000 



Oden Controi AB 
Org.nr 556529-7057 

Not I Medelantalet anställda 

Medelantalet anstä llda 

2018 

Not 2 Balanserade ut gifter för utverklingsarbeten och liknande arbeten 
2018-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

IngåendC' Jvskrivningar 

Årets avskri vningar 
Utg:\ endl' ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 

Ing. ~endc anskaffnings\ nrch.:1l 
Utgåe nde ackumulerade anskalTningsv~irdt'n 

Ingående avskri vningar 
Årets avskrivni ngar 
Utg;\tmde ackumulerade avskrivningar 

Utgåe nde redo visa t viirde 

Not 4 Andelar i koncernföretag 

lng~encte ansknffningsväfckn 
Inköp 
Ulg:1e ndc ackumull'radl' an skaffningsviirdl'11 

Utgående redovisat värde 

624541 
624 541 

-309045 
- 122 196 
-431241 

193300 

2018-12-31 

448967 
448967 

-448 967 

-448967 

O 

2018-12-31 

I 7 1650 1 

l 716 50 l 

1 716501 

7 (8) 

2017 

o 

2017-12-31 

624541 
624541 

- 185049 
-123 996 
-309045 

315496 

2017-12-31 

448967 
448967 

-448967 

O 
-448967 

O 

2017-12-31 

O 
I 7 16501 
l 716501 

1716501 

~ 



Oden Controi AB 
Org.nr 556529-7057 

Not 6 Disposition av vinst eller- förlust 

Förslag till behandli ng av ansa mlad fö r lust 
Styrelsen föres lår ntt den ans:1l11 lade förl usten: 

ansam lad fö rl ust 
årets vinst 

behandlas så att 
i ny räkn ing överföres 

2018-12-3 1 

-4284365 
4 18773 

-3 865592 

-3 865 592 

Resuliat- och balansräkningen kommer alt före läggas på årsstämma för fastställelsc . 

~~~ 
Bengt ':(gren 

J/d/ & 
Ilpo Poruila 

( \ 
\ 

Zf-~ S(~~~"-_-
Ha""i Po'tti l. S AM l l -F.P-Po ~ 
VerksW llandc direktör 

Min revisionsberättelse har lämnats Lotq - 03- 2..0 

Henrik Ahlsledt 
Auk todserad rcvisor 
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Revisab 

REVISIONSBERÄ TTELSE 

Till bo lagsstä mm an i Oden Con troi AB (publ) 

Org.nr. 556529-7057 

RHpport 0111 .hs rcdo\' isnillgcn 

UI/allllldell 

Jag har utfört en revi sio n av årsredov isningen för Oden Contt·o l AB (pub I) för år 20 18 . 

Enligt min upp fa ttning har årsredov isnin gen LJpprättat ~ i enlighet med årsredov isningslagen och ger en i 
al la väsentliga avs~enden rättl·isa nde bild al Oden Clllllrol t\11 (publ)s IInansiella stä llning per den 31 
december 2018 och av dess finan sie lla rc sultm för årel enligt nrsred0visnings lagen . 

Fönaltlling!)bedittL'bell nr II) rL'nlig [Jl('d ar'iredo\ jSllingL'lb Ö\ riga delar. 

Jag till styrker därför ntt bolagsstämman fH ststHller resultaträkningen och ba lansräkningen. 

Gmlld för II//alallllell 

Jag har utfört revi sionen en li gt Int ernati ona l Standards on Auditing (ISA) oc h god revisiollssecl i 
Sverige. Mitt ansvar en li gt dessa standarder beskr ivs l1 ~lrl1lare i avsn ittet "Revisorns ansvar". Jag är 
obe roende i förhållande till Oden Contl·o l AB (publ) enligt god reviso rssed i Sver ige oc h ha r i öv rigt 
fullgj ort mitt yrkeset iska (lJlsvar enli gt dessa kra v. 

Jag anser att de revisionsbevisjag har inhämtat är tillräck lign oc h ändamfllsen li ga som grund fö r mina 
utta landen . 

S()lreISeIlS och verks/iiI/mule direlabrel1.\· al1.H'ur 

Det är styrel se n och \'e rb, tä ll ande direktören SOIll hnr nlb\ ar~t rör att årsn::dovi sningen upprättas och att 
den ger en rättvisa nde bild en li gt {lrsredo\'isningslagcn. St: I"l'lsen oc h verkställande direktören ansvara r 
även för den int erna kontrl)1I som ck bedömer ~ir nöth iind ig f{)1" all uppriitta en ~rs redo\ isning som inte 
innehål ler n{lgra viise ntli ga felaktighl!tcr. \nrc s ig des"a bcror prl oegc ntli ghet er eller på fe l. 

Vid upprättandet av årsredov isnin gen ansvara r styrelse n och verkstäl lande direktören för bedömn ingen 
av bolagets förmåga att fort sätta verksamheten . De upplyse r. när så är tillämpl igt. om för hållanden som 
kan påverka fö rmågan att fo rt sätla verksamheten oc h att använda antagandet 0111 fo rt san drift. 
Antagandet 0 111 fo rtsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen oc h verkstä ll ande direktören avser att 
likv idera bolaget. upphöra Illed verksam heten eller in te har något rea listiskt alternativ till att göra något 
av detta . 

ReJlisorlls allsvar 

Mina mål är att up pnå en rimlig grad av säkerhet 0111 huru vida årsredov isningen som helh et inte 
innehHlIer ntlgra väse ntli g8 felaktigheter. vare sig dt' S~; 1 beror pi] ocgcntli gh~te r e ll er på fel. och att 
läm na en re visionsberätte lse som innehå ller mina uttalanden . Rimlig säkerhet är en hög grad av 
säkerhet. Ille ll är ingen garanti fOr att en re\ is ion som utfOrs enligt ISA och god revisiollssed i Sverige 
alltid kOll1m~r att lIpptäd.a en \~bl.:llllig felnktighet om en ~,)dnn linns. Felaktigheter kan uppstå på 
grun d av oegentligheter eller fe l och all St S \ara väsentliga 0 111 dc enskilt e ll er till sa mmans riml ige n kan 
fö rvä ntas påverka de eko nomi ska bes lut som amänd<lrc fattar med g.rund i årsredovisningen. 

Som del aven revision enligt ISA använder jag profes, ionellt omdöme och har en profess ione llt 
skeptisk inställning under he la rev isionen. Dessutom: 

Sida 1(4) 



Revisab 

• identifierar och bedömer jag ri skerna för \ äsentl iga felnkt igheter i årsredovisll ingen, vare sig dessa 
beror på oegent ligheter eller på rel. utformar och utför gran skningsåtgärd er bland an Ilat ut ifrån dessa 

ri ske r och inhHmtar rcvisiollSbcv is som tir tillräckliga och ändam ålsenliga för att utgöra en gru nd för 

Inina uttalanden. Risken for att inte upptiicka en väsentlig felaktig het till fo ljd av oegentli gheter är 
högre än för en väsentl ig fe laktighet som beror på fel. eftersom oegentl igheter ka n innefatta agemnde i 
maskopi. förfalskning, avsiktliga utelämnanden, fe laktig information eller åsidosättande av intern 

kontroll. 

• skaffarjag mig en IOrstnelsl: (1\ den del 11 \ bo la g.~I " il1t erna kontroll som har bet)de lse fOr min 
revision för att utforma granskllingstlt gärclc r SOIll jr lti lll plig.n med hä ll ':; ~ Il till omständigheterna. men 

inte för art uttala mi g. 0 111 I.: rfe kli\ it t: len i dl.'tl inl l;.'rrl<l kon t roi k il. 

• utvärderar jag läm pligheten i de red ovi sningsprinciper som används och rimligheten i sty relsens och 

verkstä llande direktörens uppskattn ingar i redov isningen och till hörande upplysn ingar. 

• drar jag en slutsats om lämplighetell i att styrel sen och verk ställande direktören använder antagandet 

om fortsatt drin vid upprättandet av årsred ov isningen. Jag drar ock så en slutsats, med grund i de 
inhämtade revisionsbevisen. om huruvida det fi nns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händel ser eller forh fl llandcn som kan ledn till betydande tv ivel om bolagets fOnnåga art fortsätta 

verksamheten. Om jag drar s lutsatsen all det finn s en väsentl ig osäke rhetsfaktor, måste jag i 
revi sionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisn ingen 0 111 den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upp lysningar är otillräck liga. modifiera uttalandet om 
{u·sredovisningen. Mina slutsatser baseras pä de revi sionsbe vis som inhämtas fram till datumet för 

re\ isionsberättelsen. Dock kall fram ti da h ~i n de l .... cr t' 1I t.'1" rörh ulla lldcn görn att ett bolag inte längre kan 

fOl1sätta verksamhe ten. 

• utvärderarjag den övergripand e prese ntati onen. ~ tr llk tllre ll och innehållet i årsredovisningen. 

däribland upplysningarna, och om årsredovi sningen återger de underl iggande transaktionerna och 
händel serna på ett sätt S0111 ger en rättvisande bild . 

Jag mH ste informera styre lsen om bland allnat revi sionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten fo r den. Jag 111åste ocksii informera 0111 bet) delsefulla iakttagel ser under revisionen , 
dhrib land de ewntuella bet) dande brister i den interna kontro llen S0111 jag identifierat. 

~ 
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Revisab 

Rapport OIll and m krav enligt lagar och andra författningar 

UllIlIllIIden 

Utöver min revisioll av års redovisningen hHrjag även utfört en revi sion av styrelsens och verkställande 
direktörens fÖ lyaltning för Oden Contra I AB (publ) flir ~r 2018 samt a' fö rslaget till dispositioner 
betriilTande bolaget s vin>t eller förlu;t. 

Jag till styrker att bo lagssWmma n behandlar fö rlu sten enligt fö rs laget i förvaltningsberätte lsen och 
bevi ljar styrelse ns ledamöter oc h verkställande direktören ansva rsfr ihet fö r räkenskapså ret. 

Grt/lld jiir III/alalldell 

Jag har utfört re\ is ionen enl igt god re\ i:..iollssed i S\erif'-t'. Mitt allS\ ar en li gt denna beskrivs närmare i 
avsn ittet "Revi so rn s ansva r" , .lag ~i r nb<:rnt't1dc i rörhallandl' till Oden COl1tro l AB (pub l) enligt god 

revisorssed i S\eri ge ocl! hm i ö\ ri gt ful lgjort mitt :rke::.cli~ka an s\'ar enl igt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbev isjag har inhämtat är tiltrtlckl iga oc h ändamå lsenli ga som grund för mina 
uttalanden. 

S(vrelseJls oc" verkstiillol1de dil'ektiirel1s OIlSW[1' 

Det är styrel sen SO Ill har ansvaret för !lirs laget till dispos iti oner beträffande bolagets vi nst e ll er förlust. 
Vid för slag till utdelnin g innefa ttar detta bland all nat en bedömn ing av Olll utde lningen är försvar lig 
Illed hänsyn till de kniV som bo lagets verksamhetsa rL oll1fmtning och riske r stiill er på sto rleken av 
bo lagets egna kapital , konso lideringsbe hov. likviditet och stä llning i öv rigt. 

Styrelsen ansvarar för bolagets organisati on oc h förvaltningen av bo lagets angelägenheter. Detta 
innefattar bl and annat att fortl öpande bedöma bolagets ekonomiska s ituation oc h att till se att bo lagets 
organi sation är utforma d s~ alt boh..föringcn. Illedel<.,tOn altningcn och bolagets ekonom iska 
angelägenheter i ö\ rig.t kontrolleras pa rit bctryg.ganck s~ltt, Den verkstiiI Iande direktören ska sköta den 
löpande förvaltningen enligt styrelsens rih..llinjer uch an\ isningar oc h bland annat vid ta de åtgärder som 
är nödvä ndi ga fo r att b()lag~ts boh..lori1lg sh..<1 rlJllgöra~ j lh lTelbst~illllllebe Illed lag och fö r att 
medelsförvaltningen ska sköl<l s på e ll betr:gganc!c sä tl. 

Re,'isorJls ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen. oc h därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet. är att 
inhämta revisionsbev is fö r att Illed en rimli g grad a\ sä kerhet klJllllCl bedöma om någon styre lseledamot 
eller verkställ ande direktören i något väsentligt avseende: 

• lö retagi tnågon ~tgärd eller gjort sig sky ldig till någon lörslllllmelse som kan fö ranl eda 
ersättningsskyldighet mot bo laget, e ller 

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen. års redov isnings lagen eller bo lagsordningen. 

Mitt lniil betdiffande re\ is iollt:1l a\ fOrslagl:t till d i spo~jlioncr Cl\ bolagets \ inst eller förlus t. oc h dä rmed 
mitt uttalande 0 111 detta. Hr att Illt:d rimlig grad a\ siikerhet bcdöma 0 111 förslage t är förenligt med 
akt iebo lags lagt'n. 

Rimlig säkerh et är en hög grad av sä kerhet. men ingen garan t i för rHl en rev ision som utförs enligt god 
rev isionssed i Sveri ge alltid kommer alt upptäcka åtgärder eller fö rsullllll elser SO Ill kan föranleda 
ersättningsskyldi ghet mot bolaget. e ll er att ett förslag till di spos iti oner av bolagets vinst ell er förlu st 
inre är förenligt med akti ebo lags lagen. 'yl-
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Revisab 

Som en del aven revision enligt god rev isionssed i S\crigc använderjag professionellt omdöme och har 
en professionellt skeptisk in ställning under hela revi sionen. Gra nskningen av förva ltningen och 
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlu st grundar sig främst på revi sionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkolllmande grallskningsåtgärcler som utförs baseras på min professione lla 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Dct innebär att jag fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder. områden och förhålland en ~O lll ~ir \ä:,entliga för \CrkS3mhetcn och där avsteg och 

övenrädelser skulle ha särsk ild betydelse för bolagets si llIation. Jag går igenom och prövar fattade 
beslut. beslutsunderlag. vi dtagna åtgä rd er och andra fö rh ållanden som är relevanta för min uttalande 
om ansvarsfr ihet. Som underlag för mitluttalande onl st) rel sens förslag till di spositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlu sllwrjag granskat 0111 forsla get ~ir förenligt Illed akt iebolagslagen. 

Täby den 20 mars 2019 

~ 
Henrik Ahlstedt 
Auktoriserad revi sor 
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