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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Vet·ksamheten
Bolagets verksamhet är att utveckla, tillverka och marknadsfora vattenreningssystem !Br halvledarindustrin.
Företagets säte är Stockholm.
Flerårsjämförelse"'
l3e\oppen i Flerårsjämrurelse visas i KSEK
2016/2017

Nettoomsättning
Res. efter tinansieila poster
Res. i % av nettoomsättningen
Balansomslutning
soliditet(%)
Avkastning på eget kapital(%)
Avkastning på totalt kapital (%)
Kassalikviditet (%)

406
-5 278
-1 300,29
1419
-642,92
81,43
-186,\0
13,21

20'15/2016
685
-6 94 1
-1 012,56
4 236
-90,71
159,17
-252,32
51,93

2014/2015
328
-5 523
-l 683,84
l 222
·399,08
-260,87
-278,07
11,58

2013/2014
197
-5 685
-2 885,78
2 733
23,57
-0,47
-201,74
82,23

2012/2013
l 040
-2 747
-264,13

2 900
59,47
·0,14
-68,24
121,15

*Definitioner av nyckeltal, se noter
Väsentliga händelser under räi{ensknpsåret och därefter
Xzeros teknik är en spj utspets in i nanoteknikens värld. Företaget samarbetar med internationellt ledande företag och institut fik att
utveckla teknik l'ör vattemening som avlägsnar nanopartiklar från vatten vilket !!r en tömtsättning 1ör fortsatta kommersiella fi·amsteg
inom nanotekniken.
Xzero tillvet·kar för närvarande små satser av detta vatten för att sälja till avancerade laboratorier på www.typel water.com. Detta är ett
sätt att sprida information om Xzeros verksamhet.
Bolaget har under äret genomfört två testprogram på imec och även testat utrustning i samarbete med Nokia och Teclmische
Universität Dresden. Tillsammans med egna tester på laboratoriet i Bromma har ett underlag utarbetats för en forbättrad produkt.
Denna forbättrade produkt är för n!irval'ande i en industrialiset1ngsprocess tillsammans med imec och KTR och beräknas kunna
tillverkas i serieproduktion under 2018. Under 2017 har dc sista av den gamla produkten sålts som prototyper till potentiella kund<ll-.
Som f<:ii'beredelse inilir marknadslanseringen har två nya rådgivare e11gagerats under 2017 Harald Näslund och Bo Bängtsson. De har bägge unik och longvarig erfarenhet av att bygga renrum och leda rennunsarbcto.
Ett nytt pr~j ek t har startats i samarbete med KTH och imee i juni 2017. Projektet syftar till att utforma utrustning fOr återvinning av
proces.wattnet på imecs nanoelektronikfabrik
Xzeros viktigaste pru1ners är f(}r närvarande imec och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).
lmec om sig själva 20 17:"Imec bedriver världsledande forskning och utveckling inom nanoelektronik och digital teknile
(www.imec-int.com). En lysande ide behöver de bästR kollegor, don bästa arbetsmiljön och ett renrum som är otroligt rent. Vår
forskning leder till nanoteknik fOr att upptäcka cancercel ler, programvara för självkörande bilar, böjbara displayer och ftlrnybara
energikällor. Vi har den mest avancerade utrustningen och vi har samlat 3 500 forskare fi·ån hela världen i en kreativ och stimulerande
miljö for att påskynda utvecklingen mot en uppkopplad hållbar framtid."
KTH om Xzero 2017: "Institutionen för energiteknik vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan har samarbetat med Scarab-koncernen i
15 år med att utveckla energilös n inga r för vallenbehandl ingstcknik. Vi har unelersökt aUa aspekter som gäller energianvändning och
effektivitet i nera nationella och internt ·fina nsierade lbrsknlngsprojelct>mångn Mastersprojekt och fem genomJörda och pågående
dokto.randprqjekt. Många av dessa studier involverade laborntorie- och fiilttestning av Scarabs utrustning.
Av särskilt intresse har kapaciteten varit att producera Ultrarent Vatten för nanoelektronikindustrin som är ett projekt som drivs av
Scarabs intressebolag Xzero. f denna forskning har vi samarbetat med Intel och rutdra ledare inom branschen. Under de senaste åren
har fokus varit på avlägsnande av nanopartiklar och vi har fått mycket bra resultat. Av nuvarande intresse är också ett projekt vi har
med imec för att behandla avloppsvatten från nanoelektronikindustrin där fOnnägan att ta bort nanopartiklar också är av yttersta vikt.
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Vi tror ati Xzeros teknik nu har blivit mogen for kommel'sialisering och är beredd att hjälpa till med industrialiseringsprocessen. Vi
planet•at· att ge fortsatt vetenskapligt stöd under Janseringen av produkterna och även i framtida forbättringar av tekniken."
Marknadsforing

Xzems viktigaste marknadsinsats är samarbetet med irnec där goda resultat kommer alt kunna presenteras till hela
nanoelektmnikindustrin eftersom alla betydande R>I'Ctag har pr~jektsamarbt:te med imec i imecs anläggningar.
Finansiering
Bolaget har per bokslutsdatum ett negativt eget kapital. Kontrollbalansräkning hur upprättats.
Den nyemission som Xzero genomf<.il'dc under försommaren 20'17 blev övertecknad och tillförde bolaget drygt 7 MSEK.
Xzero har god likviditet men kommer att behöva ett kapitaltiiiRkott ftlr marknads lanseringen. Vi har kontakter om detta med större
parlners i h1·anschen och planerar en ansökan till HU:s pmgram Harizon 2020 SME sotn har inrättats för fiJlansicring av
mnrknadsinli'Oduktiou av innovativ teknik från smA och medelstora foretag.

Förändringar i eget l'apital
Ansomlad

Belopp vid A.rets ingång
Årets fOrlust
Belopp vid årets utgång

A kti elca pital Överkursfond
9.45 485
23 289 945

').45 4&5

23 289 945

Res u ltatdi.9position

Förslag till behandling av bolagets förlust

Till årsstämmans fdrfogande stål'
halanserad förlust
överkut!!fond
årets förlust
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

-28 077 570
23 289 945
-5 271 898
-10 ()65 523

-lO 065 523
- lO 065 523

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till eftertoljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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förlust
-28 077 570

-5 277 898
-33 355 468
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RESULTATRÅKNING
Not

2016-05-01
2017-04-30

2015-05-01
2016-04-30

Rörelsens intlUdet' m. m.

Nettoomsättning
övriga rörelseintäkter

405 900

685 460

918
406 818

500 000
l 185 460

-536 336
-3 279 336
-l 888 432

-422 977
-5 526 094
-l 698 881

-14 072
-5 718 176

-505 812
-& 153 764

-5 311358

-6 968 304

49 913
-16 453
33 460

82 286
-54 626
27 610

Resultat efter finansiella poster

-5 277 898

-6 940 694

Årets resultat

-5 277 898

-6 940 694

Rörelsens kostnader
Råvaror och fdm9denheter
Övriga externa kostn!}der
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

2

3

Rörelseresultat
Resultnt friln ruwusiclln poster

Övriga r1inteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
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BALANSRÄKNING

2017-04-30

2016-04-30

Not
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Tmmatel'ielln a nläggningstillgånga1'
Balanserade ulgifter får utvecklingsarbeten och liknande
arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande
rättigheter
Materiella anli(~~ningstillgånga r
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer

4

5

o

o

o
o

o

1& 216

o

7 80Q
26 016

24 288
15 800
40 088

26 016

40 088

50 291
48 9!!3
178 804
25 952
304 037

435 888
48 9!!3
l 841 337
405 532
2 73 1 740

Kassa och ban!<
Kassa och bank
Summa kassa och bank

I 088 46Z
l 088 467

l 463 800
l 463 800

Summa oms !i ttningstillgånga r

l 392 504

4 195 540

SUMMA TlLLGÅNGAR

t 418 520

4 235 628

6
7

Summa anläggningsti \Igång a r

O msättnin gstillgån gar
Kortfristiga fordringar
K undfordringar

Aktuell skattefordran
övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

~·
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BALANSRÄKNING

2017-04-30

2016-04-30

945 485
945 485

945 485
945 485

23 289 945
-28 077 570
-5 277 898
-10 065 523

23 289 945
-21 136 876
-6 21Q 224
-4 787 625

-9 l20 038

-3 842 140

5 999 702
4 144 108
394 748
10 538 558

6 102 960
l 702 956
271 S22
8 077 768

l 418 520

4 235 628

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (9 454 850 aktier)

Fa·itt eget l<npital
Överkursfond
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och fOrutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Not l

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årst·edovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed dc beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övl'iga tillgångur, avsättningar och skulder har värderats till anskatlhin.gsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovhar därilir
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om et·sättn ingen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för
lämnade rabatter.
Nt~ående

tjänsteuppdrag

Uppdrag på löpande räkning
Tjänsteuppdrag på 15pande räkning redovisas :\001 intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller ftlrbrukas.
Materiella anläggning.~tillgångar

Materiella anläggningstillgångar 1·edovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgängarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod forutom mark som inte skrivs av.
Nyttjandeperioden omprövas per varje halansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:
Antal år
5
5

Maskiner och andra tekniska anläggningat·
Inventarier, verktyg och rnaskiner

Immateriella anitiggning.~tillgångar
Immateriella anläggningstillgängar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjlirt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden
omprövas per vruje balansdag. Pågående projekt slo·ivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyltjandoperioder
tillämpas:

Antal år
Balanserade utgifter fi:lr utvecklingsarbeten och liknande arbeten

5

Balanserade utvecklingsutgifter, utgifter fcir forsknings faseni projektet att utveckla ett nytt vattenreningssystem ilir
halvledarindustrin uppkomna efter räkenskapsårel20ll/2012 kostnadsförs i den period de uppkommer.
lnlcnmstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt for innevarande räken~kapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsärs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
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NOTER
UPPLYSNJNGAR TILL ENSKlLDA POSTER

Not 2

Inköp och försälj ning till n!irstående bolag
Andel av försäljningen som avsernärstående f<lt·etag
Andel av inköpen som avst:r närstående toretag

201612017

2015/2016

332897

2555333

575595
3133951

2016/2017

2015/2016

2,20

2,25

2017-04-30

2016-04,311

2 322 800
2 322 800
-2 322 800

-2 322 800

2 322 800
2 322 800
-1858 240
-464 560
-2 322 &00

2017-04-30

2016-04-30

800 000
800 000
-800 000
-800 000

800 000
800 000
-800 000
-800 000

2017-04-30

2016-04-30

3 768 699

3 768 699
-3 744 411
-6 012
18 216

3 738 339
30 360
3 768 699
-3 710 759
-33 652
24 21!8

2017-04-30

2016-04-30

39 000
39 000
.. g 000
-31 200
7 800

39 000
39 000
-7 600
-23 200
15 800

Specandel forsäljning till närstående f'ciretag:
HVR Water Purification 18.800 kronor (O kronor)
Scarab AB 314.097 kronor (576.595 kro nor)

Spec andel av inköpen som avser närstående företag:
HVR Water Purification Okronor (349.351 kronor)
Scarab AB 2.400.000 kronor (2.400.000 kronor)
Vinay Chand 155.333 kronor (384.600 kronor)

Not 3

Medelantal anställds

Medeltmtal anstalida
Medelantalet anställda bygger på av bolaget hetaida
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit
Not4

Balnnsernde utgifter for utvccldingsarbeten och
liknande arbeten
Försäljningar/utrangeringar
( Jtgående ackumulerade anskaffningsvlirden
Tng&ende avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
l Jl.gåend7 redovisat värde

Nots

o
o

T<oncessjoner, patent, licenser, varumärken m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffi1ingsvärden
Ingående avsl<rivningar
litgliende ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not6

o

Maskiner och andra teknisl<a anlliggningar
Ingående anskaffningsvärde

o

Tnköp

tJtgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående redovisat värde
Not 7

Invental'ier, verMyg och iustallationel'

rnghende anskaffningsvärde
lJtgåendc aclrumulerade anskaffningsvärden
Arets avskrivningar
tJtgående ackumulerade avskrivningar
t Jtgående redovisat väroe
....-:r"

~
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NOTER
Not 8

Upplysniuga1· om aktieka pital
Antal aktier under året 9.454.850 st med ett kvotvärde på 0,1 kr/aktie. Fördelat på 600.000 A ·aktier och 8.854.850 B-aktier.

Not .9

Definition av nyckeltal
soliditet
Justerat eget kapital l procent av balansomslutning
Avlca~tning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genom.~nittligt justerat eget kapital

Avkastning på totalt kapital
Rörelseresultat med tillägg mr finansiella intäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder

VinayChand
Verkställande direktör

IJ~~Uw~
Hen1'ik Unnc
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Xzero AB
Org.nr. 556536~9419
Rappo•·t om llt'SI'tdovisningen

Uttalandeli
Jag har utfört en revision av arsredovisningen for Xzero AB for
räkenskapsåret 2016-05-01 -2017-04-30.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredov isningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Xzero ABs finansiella ställning per den 30 april
2017 och av dess finansiella resultat fOr året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrkor därfor att bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

Gruttd fijr ullalnliden
I ag har utfört revisionen enligt International standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar" . .lag är
oberoende i fOrhållande till Xzero AB enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjorl mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamälsenliga som grund får mi na uttalanden.

Styrefsens oclt verksUillattde direkt/Jrens allSilar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret fcir
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även f'ör den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pä.
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av tirsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets formåga att
fortsätta verksamheten. De upplyser, när sä är tillämpligt, om
f'Orhållanden som kan påverka fonnägan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om beslut har tattats om att avveckla
verksamheten.
Rel'isoms ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
ärsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pä oegentligheter eller på fel, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen ge~ranti fOr
att en revision som utf'Ors enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alllid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå pä grund av oegentligheter eller fel
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fauar
med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt lSA onviinder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna fOr väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel,
utfonnar och utfor granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
iindarnålsenligH fOr att utgöra en grund f'<ir mina uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än fdr en väsentlig felaktighet som beror på
fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
äsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av don del av bolagets interna
kontroll som har betydelse fOr min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte for att uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antaga ndet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
fOrhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets
f'öm1äga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, mäste jag i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandel om årsredovisningen. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet for revisionsberäUelsen. Dock. kan framtida händelser eller
f'örhållanden göra att ett bolag inte längre kan fotisätta
verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, stmkturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningama, och om
årsredo visningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna pä ett sätt som ger en räuvisande bild.
Jag mäste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten f<ir den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.
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Raprlot·t om andra krllv enligt lagar och attdra fdrfattningat·

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och fOrslaget till dispositioner av bolagets vinst eller
forlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utfOrs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och forhällanden som är väsentliga for verksamheten och
där avsteg och överträdelser sl<ulle ha särskild betydelse fcir
bolagets situation, Jag går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra forhållanden som är
relevanta fOr mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt
uttalande om styrelsens forslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller fOrlust har jag granskat om törslaget är forenligt
med aktiebolagslagen.

Uttalandeli
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning for
Xzcro AB for räkenskapsåret 2016·05-01 - 2017·04-30 samt av
forslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller fOrlust
Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar forlusten enligt
forslaget i forvallningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
och verkställande direktören ansvarsfrihet fcir räkenskapsliret.
Gru11d för uttalamlen
Jag har utfOr! revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mi u
ansvar enligt denna beskrivs nämtare i avsnittct"Rcvisoms ansvar".
Jag är oberoende i forhällande till Xzero AB enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

styrelsens och verkstill/aJide direktOrens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret for fOrslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller fOrlust. Vid fårslag 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 for bolagets organisation och förvaltningen av
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
f01tlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och au tillse att
bolagets organisation är uttonllad så att bokforingen,
medelsfcirvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direktören ska sköta den löpande fOrvallningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är
nödvändiga fcir att bolagets bokforing ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och fOr att medelsfOrvattningen ska
skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns alfSII{!f
Mitt mål beträffande revisionen av fOrvaltningen, och därmed mitt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis fOr att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
• fåretagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig tillnågon
f<irsummelse som kan foranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller
• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningt:n.
Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller forlust, och dänned mitt uttalande om detta, är
att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är fOrenligt
med aktiebolagslagt:n.
Rimlig säkel'het är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti fcir
att en revision som utfors enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
foranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller au ett fOrslag till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är forenligt med
aktiebolags! agen.
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