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FÖRvALTNINGSBEn,,irrnr,sn
,Å¡sredovisningen är upprättad

i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Centrecourt AB arbetar för att skapa värden fcir entreprenörer, investerare och Centrecourt
AB' s aktieägare genom
aktivt arbete med verksamhetsutveckling och kapitalfãrsörjning i innovativa tillväxtfciretag.

Centrecoutt har från starten 1995 varit positionerat som ett entreprenörsdrivet, innovativt Venture
Capital bolag med
fokus på tillväxtföretag. Förutom avkastningen på investerat kapital i sina intressebolag
och övriga innehav, tillförs
Centrecourt AB intäkter genom konsultinsatser.
Företagets säte är Stockholm.

Flerårsjämförelse*

Beloppen

i Flerårsjämfrirelse visas i

KSEK
2016

2015

2 493

205

-39,9

13,0

26,0

4,3

4 100

7 253

7 989

7 537

77,41

54,9

66,4

67,6

532

3 320

-93

-1325

-6,05

Balansomslutning

Soliditet (7o)

Res. efter finansiella poster
Res.

i 7o av nettoomsättningen

xDefinitioner av nyckeltal,

2014

2013
I 239
-5s6

I

Nettoomsättning

I

577

2012
-380

I

395

67,4

se noter

ligarförhåIlanden
Av aktierna i Centrecourt AB äger Thomas Flinck 20,2
ca 400 aktieägare.

vo och Bropelaren Invest

trAB

15 Zo. Resterand e 64,g

%io

ägs av

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Inner Sweden HoldingAB

i Inner Sweden Holding AB awecklades under
Centrecourt & Partners AB
Innehavet

året.

Hemverket AB, en ny typ av bostadsmäklare, har tillförts ytterligare resurser och affârsmodellen
fungerar på ett bra
sätt, vilket lett till ökad tillväxt under året. Hemverket AB ar en ãtablerad aktör inom
bostadsmäkleribranschen och
bedöms kunna nå en stark position. Under året har en ny aktör, Neqst Partner AB, investerat
i Hemverket och är nu
största ägaren.

Handlingskraftigt Kapiral Sverige AB
Handlingskraftigt Kapital sverige AB engagerar sig i företag som har potential att växa.
Bolaget har under året
genomfört en investering i ett onoterat bolag inom avanceraã videokommunikation,
Compodium International

AB.

Övrigt
LtfotltuLiurr ult respektive intressetolags och övnga delägda bolags verksamhet presenteras på
Centrecourts AB,s
hemsida, samt i förekommande fall via länk till respektivãbolags ñemsida

Resultat och finansiell stätlning
Rörelseintäkterna under 2016 uppgick till 1 532 (3 320) KSEK. Rörelseresultater före finansiella
posrer uppgick
(149) KSEK och nettoresultat efter förändringar i våirderegleringsreserv uppgick
till -93 (-l 324) KSEK.

Disponibla likvida medel inkl outnytdad checkkredit (kreditlimit 500 KSEK) uppgick til2oz(785)
KSEK.

/6z
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Justerat eget kapital uppgick

till 3 l7 4 (3 980) KSEK. sotiditeten uppgick tin 77 ,4 (54,9) 7o.

Styrelsen har analyserat värderingen av de olika innehaven och beslutat
om en nedskrivning av innehavens v¿irde via
justering av våirderegleringsreserven med -1 461 KSEK.

Årsstämma
Vid årsstämman den

16

juni 2016 beslutades att genom omval välja Thomas Flinck,
Sven Monthan, Anna Ahrenfelt,

Mats Jakobsson samt Josefin Dahlqvist.
Styrelsens arbete

Styrelsens kompetens och nätverk är viktiga beståndsdelar i Centrecourt
AB's verksamhet. Utöver protokollförda
styrelsemöten, har VD och styrelseledamöterna ytterligare regelbunden
kontakt. vo trar ttipande informerat såväl
styrelsens ordförande som övriga ledamöter o- utu""klingen-i bolaget.
Arbetsfördelningen mellan VD och styrelse
regleras i en särskild arbetsordning och VD-instruktion.

Bolagets förväntade framtid utveckling
Förutom fortsatt utveckling av de tidigare innehaven med förväntad värdeutveckling,
så fortsâtter satsningen på
Handlingskraftigt Kapital Sverige AB, som bedöms ha en god potential
att generera íopuni" inräkter, och på sikt ge
avkastning från investeringar i den typ av företag som man inriktar sig
mot.-

Förändringar i eget kapital
Övrigt bundet
Belopp vid årets ingång
Resultatdisp. enl. beslut av

Aktiekapital egetkapital
2 t37 285
I 112 000

årsstämma:

Utdelning till akrieägare
Á¡ets förlust
Belopp vid årets utgång

Ovrigt fritt
eget kapital
2054 847

-t

324 612

-1324 6t2

I

324 6t2

Årets
resultat

-712 428

2137

285 I 112 000
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17 807

Summa

fritt

eget kapital
730 235
0

-7t2 428
-92718

-92718

-92718

74 9

,þ

CentrecourtAB (publ)
Org.nr. 556546-8864

Resultatdisposition
Förslag

Till

till behandling av bolagets förlust

årsstämmans förfogande står

balanserad förlust

-65 694

överkursfond

65 712 519

årets förlust

7

14

-92718
-74 913

Styrelsen föreslår att

i ny räkning övèrföres

-74 9t3
-74 9r3

Beträffande bolagets resultar och ställning i övrigt hänvisas rill efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.?
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RESULTATRÄKNING
Not

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning

2016-01-01

2015-01-01

2016-12-3t

2015-12-31

I 53r 652
t 53t 6s2

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

-t

Personalkostnader

3 319 850
3 319 850

088 096

-27t7 864

-414 097

-452 603

502 t93

-3 170 467

29 459

149 383

-38 552

64 t97

-t

460 593

-1401444

|

521 946

9

-144 978
-122 177

-t 473 995

J

-t
Rörelseresultat
Resultat från flnansiella poster
Resultat från andelar
styrda fciretag

i intresseföretag och gemensamt

4

Resultat från övriga våirdepapper och fordringar som är
anläggningstill gångar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

5

6

-136 757

Resultat efter finansiella poster

-927t8

-t

Årets resultat

-92718

-1324
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BALANSRÄTNTNC

2016-12-31

Not

TILLGÅNGAR

2015-12-31

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

.7

8

Summa anläggningstillgångar

484 000

I

923 544

5 018 774

2407 544

6307 323

2 407 544

6 307 323

0

125 391

t

288 549

OmsättningstÍllgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag

1242940
43 408
405 23r
I 69t 579

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intåikter

5 863
45 000

483 858
660

tt2

Kassa och bank
Kassa och bank

I
I

235
235

285 403
285 403

Summa omsättningstillgångar

1692814

945 5t5

SUMMA TILLGÅNGAR

4 100 358

7 252 838,

Summa kassa och bank
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BALANSRÄTNTNC

20t6-12-31

2015-t2-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital

2137 285

2 137 285

Reservfond

1 112000

1 112 000

3 249 285

3 249 285

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

Eget kapital

Fritt

eget kapital

Överkursfond

65 712 519

Balanserat resultat

-65 694

65

7r2 5r9

7 14

-63 657 673

-92718

-1324 6t2

-74 913

730234

3 174372

3 979 519

Övriga skulder

0

Summa långfrÍstiga skulder

0

I 500 000
I 500 000

.,Ä¡ets

resultat

Summa eget kapital

LångfristÍga skulder

9

KortfrÍstÍga skulder
Checkräkningskredit

299 182

0

Leverantörsskulder

283 275

833 297

Skulder

till

koncernföretag

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

23 052

0

120 477

629 879

200 000
925 986

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 100 35E

3to 143

t

773 319

7 252938,

4r
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NOTER
Not

1

RedovÍsningsprinciper
,Å¡sredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2¡l2:lÁ¡sredovisning
och
koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringør
Fordringar har upptagits

till

de belopp varmed de beräknas inflyta.

Ovriga titlgångaa avsättningar och skulder
Övriga tillgånga¡ avsättningar och skulder har värderats

till

anskaffningsvdrden om inget annat anges nedan.

Nedskrivningar
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvåirde.
Överstiger tillgångens bokförda vardé åtãrvinningsvåirdet rtãuJtiilgan!ãn n". till detta våirde.
Atervinningsvåirdet definieras som det högsta av marknadsvärdet och nytdandevåirdet. Nyttjandevåirdet
definieras som nuvärdet av de uppskattade framtida betalningar som tiligãng"n g"n"."rur. Ñedskrivningar

redovisas över resultaträkningen.

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga 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 är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår
transaktioner eller händelser.

till följd

av tidigare

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på
en
tillgang eller skuld skiljer sig från det skattemässiga vtirdet. Tempordra skillnader beaktas ej i skillnader
hänförliga till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag ellerjoint venture om föietaget kan
styra
tidpunkten för återföring av de temporåira skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporãra skillnãden
kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som harrcii från den första redàvisningen
av
goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga traniaktionen
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 kan avräknas mot framtida skattemässiga ãverskott.

Not 2

Uppskattningar och bedömningar
Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framticlen. Dessa uppskattningar kommer
sällan att
motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan
attleda till risk för
v_äsentliga justeringar i redovisade várden för tillgångar och skulder ¿ir främst värdering av
intressebolagen.
Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde lir lägre än det reäovisade värdet.
Finns
en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket àir det lägsta av tillgångens verkliga
värde med
avdrag för försäljningskostnader och nyttj andr evärdet.

tó*u

r¡r.
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NOTER
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Noter till resultaträknÍngen
Not

3

Medelantal anställda

2016

2015

1,00

1,00

2016

2015

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit

Not

4

Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag
Utdelning
Realisationsresultat

Återfriring av för mycket utbetald utdelning

0

230 000

0

-165 803

-38 552

0

-38 552

Not

5

övriga ränteintäkter och liknande

2016

resultatposter
Räntor
Nedskrivning av kapitalandelslån

Not

6

Räntekostnader och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader

NotT

Andelarikoncernföretag
Företag
Organisationsnummer
Bropelaren Invest AB

Säte

556532-3911

Stockholm

64

Antal/Kap.
andel 7o
226 464

197

20ts

21 946

9

I

500 000

0

I

521 946

9

2016

2015

t44 978
t44 978

136 757
136 757

2016-12-31

2015-12-31

Redovisat
värde

Redovisat

värde

484 000

t

288 549

484 000

I

288 549/

100,0070
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NOTER
Bropelaren Invest AB
Ingående anskaffningsvåirde

2 423 940

0

0

2 423 940

2 423 940

2 423 940

-t t35 391

0

Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar

Omklassificeringar
,Ä¡ets nedskrivningar

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-t

Utgående redovisat vdrde

0

-s35 391

-804 549

-600 000

939 940

-1 135 391

484 000
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NOTER
Not

I

Andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag
Företag

Antal/Kap.

Organisationsnummer
Bropelaren Invest

Säte

559062-5439

Srockholm

Redovisat

Redovisat

värde

värde

245

24 500

0

0

9 434 399

627 428

621 428

24,50Vo

Inner Sweden Holding AB

0

556739-7681

Stockholm

0,0070

NewfourAB

556620-7725

750
Stockholm

Prolight Diagnostics AB

556570-9499

7,5070

78 511

Lund

967

Stockholm

34,lOVo

Srockholm

0,oovo

Nacka

0,0170

Petrosibir AB

556468-1491

400

Direct2lntemet AB

556570-6867

800

Handlingskraftig Kapital Sverige AB
556877-4300
Stockholm

49,54Vo

Indevex AB

79 212

556263-7149

Lund

Nexar Group AB

556899-2589

35

2 367

35

2|

669 000

669 000

2 845

2845

8 800

I

800

957 196

957 196

tst

tt4

793

460

0,2070

62
Stockholm

2[

0,5270

Centrecourt & Partners AB

556515-7160

20ts-12-31

To

andel

trAB

2016-12-3t

tt6

260 855

0

-808 084

-6 824 565

1 923 544

5 0t8 774

0,9070

Avsättning värderegleringsreserv

Ingående anskaffningsvärde

lt

Inköp/ nyemission

843 339

322 688

Försälj ningar/utrangeringar

795 487
-294375

0

-2 423 940

2731628

Försälj ningar/utrangeringar

843 339

-6 558 512

6 34t 497

0

-325

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-808 084

0

535 391

0t6

-80t 444

I 923 544
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-6 824 565

Omklassificeringar
Á¡ets nedskrivningar
Utgåentle redovisat värde

I

-9 434399

Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar

t2766167

-6 824 565
5 018 774¡
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NOTER
Not

9

Långfristiga skulder
Amortering inom 2

till5

år

Not 10 Ställda säkerheter
Företagsinteckningar

20t6.12-3t

2015-t2-3t

0

I 500 000

2016.t2-31

2015-12-3t

500 000

500 000

Not 1L Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har inträffat efter rlikenskapsårets slut.

Not L2 Koncernförhållanden
Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 $ upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 13 DefinitÍon av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital

2017

Thomas Flinck

i procent av balansomslutning

á'fu
Sven Monthan

direktör

J

Anna Hammarsten

Vår revisionsberättelse har lämnats den
/jani2017

Auktoriserad revisor

Ahrenfelt

J

Yoshida-Dahlqvist

E

MAZARS

REVISIONSBERATTELSE
Till bolagsstämman i Centrecourt AB (publ)
Org. nr 556546-8864
Rapport om årsredovisningen

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

Uttulønden

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

Vi har utfört en revision av årsredovisningen ftir Centrecourt AB
(publ) ftir tu 2016.

o

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Centrecourt AB (publ):s finansiella ställning
per den 3 1 december 20 I 6 och av dess finansiella resultat ftir
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens öwiga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grundft)r uttølanden
Vi har utftirt revisionen enligt Intemational Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarderbeskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i ftirhållande till Centrecourt AB (publ)
enligt god revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgjort vårt

o

granskningsåtgärder som åir lämpliga med hänsyn
omständigheterna, men inte ftir att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.

Vi

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

skaffar vi oss en ftirståelse av den del av bolagets intema

kontroll som har betydelse ftir vår revision ftir att utforma

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Styrelsens

identifierar och bedömer vi riskerna ftir väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utftir
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga ftir att utgöra en grund ftir våra uttalanden.
Risken ftir att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
ftiljd av oegentligheter är högre än ftir en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan
innefatta agerande i maskopi, ftirfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

o

h verkstiìllande dìrektörens ønsvat

till

utvåirderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande

upplysningar.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
ftir att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande
direktören ansvarar även ftir den intema kontroll som de
bedömer är nödvändig ftir att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.

o

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören ftir bedömningen av bolagets ftirmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
ftirhållanden som kan påverka fijrmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och
verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
atf göra något av detta.

drar vi en slutsats om lämpligheten i att sfyrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
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 ftirhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets ftirmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen
fÌista uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktom eller,
om sådana upplysningar åir otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på
de revisionsbevis som inhåimtas fram till datumet fär
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
färhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.

Revisorns ønsvar

¡

Våra mål åir att uppnå en rimlig gtad 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 fiir att en revision som utftirs 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

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och hÊindelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fiir den. Vi
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de betydande brister i den intema
kontrollen som vi
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Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
en revision som utftirs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller ftirsummelser som kan

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

ftir att

Uttølønden

ftiranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag
till dispositioner av bolagets vinst eller ftirlust inte är ftirenligt
med aktiebolagslagen.

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utftirt en
revision av styrelsens och verkställande direktörens ftirvaltning
ftir Centrecourt AB (publ) fiir år 201 6 samt av ftirslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller ftirlust.

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
ftirvaltningen och fijrslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskapema.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utftirs baseras på
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgärder, områden och ftirhållanden som är väsentliga ftir
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
ftirhållanden som är relevanta ftir vårt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag ftir vårt uttalande om styrelsens

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt
färslaget i ftirvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
räkenskapsåret.
Grund

ftir

ftir uttalanden

Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i fcirhållande till Centrecourt AB (publ)
enligt god revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

ftirslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller ftirlust
har vi granskat om ftirslaget är fijrenligt med aktiebolagslagen.

Vi

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

Styrelsens och verkställønde dírektörens ønsvør

Stockholm, 2017-06-O7

Det är styrelsen som har ansvaret ftir ftirslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller ftirlust. Vid ftirslag 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 öwigt.

Mazars

AB

Fredstrand
Auktoriserad revisor

Styrelsen ansvarar ftir bolagets organisation och ftirvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse
att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsftirvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i öwigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande örvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som
är nödvändiga ftir att bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och fiir att medelsfärvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revísorns ansvat

Vårt mål beträffande revisionen av fürvaltningen, 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:

¡

ftiretagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
ftirsummelse som kan ftiranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

.

på något annat sätt handlat

i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av ftirslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller ftirlust, och därmed vårt uttalande om detta,
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om fürslaget är
ftirenligt med aktiebolagslagen.
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