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Undertecknad styrelseledamot i Ingate Systems AB 

intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer

med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma

den     december 2020.

Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Stockholm 2020-12-

Karl Erik Ståhl

Styrelsen  och verkställande direktören för

Balansräkning koncern

Balansräkning moderbolaget

för räkenskapsåret 1 juli 2019 – 30 juni 2020

Ingate Systems AB
Org nr 556718-7819

får härmed avge

Årsredovisning och Koncernredovisning

Underskrifter

Innehåll:

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning koncern

Resultaträkning moderbolaget

Noter med redovisningsprinciper och Bokslutskommentarer

Kassaflödesanalys koncern

r1eu37NIiw-H1et3mELjD
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Härmed signerar du avtal: Uppdaterad ÅR 201202.pdf med transaktionsID: r1eu37NIiw

Genom att skriva under med din e-legitimation godkänner du villkoren i avtalet och förbinder dig därmed till avtalets villkor.
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Aktieägare Andel

Karl Erik Ståhl AB 76%

Rune Flinth 5%

Nippon Menard 6%

Övriga 13%

Bolaget är dotterbolag till Karl Erik Ståhl AB (556220-5376) med säte i Värmdö.

Flerårsjämförelse

Koncern
Tkr 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Nettoomsättning 30 377 32 131 30 543 35 708 40 155

Resultat efter fin. poster 1 759 5 343 2 550 4 043 9 739

Balansomslutning 34 145 32 590 31 754 32 926 34 293

Soliditet 77% 88% 87% 90% 87%

Antal anställda 21 22 22 22 21

Moderbolaget
Tkr 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30

Nettoomsättning 23 992 24 080 24 277 30 385 32 755

Resultat efter fin. poster 5 300 5 943 5 320 8 660 11 562

Balansomslutning 52 622 48 290 46 785 45 275 41 394

Soliditet 90% 95% 94% 90% 93%

Information om verksamheten

Förvaltningsberättelse

Ägarförhållanden
Bolaget grundades 2006 genom övertagande av rörelsen i dåvarande Intertex Data AB (556220-5376) som 
grundades 1982. Systerföretaget, dåvarande Ingate Systems AB (556609-0303) som det sammanslogs med 
2012, grundades 2001. Verksamheten är produktutveckling och marknadsföring av Internetrelaterade 
säkerhets- och kommunikationsprodukter, med realtidskommunikation (telefoni och multimedia) som 
specialitet.

Vid bokslutsårets utgång hade Bolaget följande ägare med mer än 4% andel. 

Bolaget utvecklar och marknadsför Internetrelaterade säkerhets- och kommunikationsprodukter. 
Utvecklingsarbetet bedrivs i Sverige vid bolagets kontor i Stockholm. 
Produkterna är speciellt inriktade på bredbandsaccess till IP-nät med fokus på SIP- och WebRTC-
protokollen och avancerad nätverksarkitekturer för global person-till-person realtids multimedia-
kommunikation, med kvalitet och säkerhet. SIP är Internetstandarden för realtidskommunikation, såsom 
telefoni, direktmeddelanden, videokonferenser med mera. WebRTC gör denna typ av kommunikation 
tillgänglig direkt i webbläsaren och i kommunikations-appar för PC och smarta telefoner, vilket ökar 
tillgängligheten och användningen.
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Försäljningen de senaste åren har huvudsakligen varit s k session border controllers, SBCs, eller SIParatorer® 

(Ingates varumärke), en brandväggsprodukt som oftast används för anslutning av företags telefonväxlar till 

teleoperatörers IP-baserade telefonianslutningar, s k SIP trunking. Bolaget är en aktör på denna specialiserade 

marknad med huvudsaklig försäljning till Nordamerika och till stora växelanläggningar i Tyskland.

De nya produkterna, mer relaterade till WebRTC och nästa generations telefoninät, som är under utveckling,
bidrar efter Primoprojektet (se nedan) ännu inte till försäljningsintäkterna.

Bolaget har sin huvudsakliga försäljning via växelleverantörer, teleoperatörer, systemintegratörer och  

återförsäljare. Kommande produkter riktar sig mer mot  teleoperatörer och OEM-försäljning till andra 

leverantörer, d v s indirekt försäljning i större volymer.

Bolaget lanserade 2012 konceptet Internet+ för att kunna ta Internet-anslutning för dataanvändning till att även 

innefatta global UC (Unified Communication) och framtidens telefoni. Internet+ kan även på ett bättre sätt 

realisera de funktioner som IMS, VoLTE och RCS-näten (telefonioperatörernas speciella SIP och IP-baserade 

nät) var tänkta att tillhandahålla för global multimedia-kommunikation.

WebRTC som standardiseras inom IETF och W3C drev på denna utveckling men standardiseringsarbetet som 

var initierat av Google blev ytterligare försenat och mycket begränsat vad avser riktig modern telefoni. WebRTC 

används idag av chattappar för videokommunikation mellan personer som har samma chattapp, men ännu inte 

för global kommunikation såsom telefoni där alla når varandra med telefonnummer. Bolaget ligger långt framme 

med utvecklingen av WebRTC-relaterade produkter för telefoniapplikationer, där de under åren utvecklade SIP-

baserade produkterna ger Bolaget ett stort försprång. Bolagets produkter är i många avseenden unika och stor 

försäljningsökning förväntas då traditionell telefoni generellt kommer att övergå till högkvalitativ IP 

multimediakommunikation, tillgänglig överallt och mellan alla samt med en motpart man kan lita på.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut

Covid-19 pandemin gav inledningsvis en mindre försäljningsökning för Bolagets produkter, men från juni i år 

har Bolaget drabbats av en försäljningsminskning om ca 30% och som följd därav har Bolaget infört 

korttidsarbete för samtliga anställda i Sverige och uppbär statligt lönebidrag för detta. Bolaget tror att 

försäljningsminskningen beror på att slutkunder senarelägger sina projekt och inköp.

Bolagets största teleoperatörskund i USA betalar fortfarande inte årlig support och uppgraderingsavgift (trots 

att man fortsätter att använda och köpa nya produkter), vilket påverkat resultat negativt med 2-3 miljoner kr för 

vardera av de fyra senaste åren.

Resultatutvecklingen i koncernen har även detta räkenskapsår påverkats av Primo-projektet i USA, där de nya 

produkterna användes i en volymtjänst för lågprismobiltelefoni och multimediakommunikation fram till slutet av 

2016. Operatören betalade inte 1,37 miljoner USD i licensavgifter och stämdes därför av Ingate. Efter fortsatta 

turer med advokater och byten av dessa från båda håll har rättegången skjutits upp flera gånger och insatsen 

höjts. Rättegången är nu utsatt till 14 juni 2021 och Bolaget har förhoppning om att stämningen kan komma att 

ge ett resultattillskott om mer än en miljon dollar.

I tidigare års koncernredovisning har 250 000 USD varit upptaget som upplupen intäkt från detta projekt, och 

dessa kvarstår i årets koncernredovisning. Utöver de initiala 250 000 USD har dock ingen mer intäkt eller 

fordran från detta projekt tagits upp i Ingates bokföring.
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Ändrade intäktsprinciper i redovisningsreglerna i USA under året har föranlett att dotterbolaget Ingate Inc fått 
ändra sättet de redovisar service och supportavtal för sina tjänster. Intäkter för supportkontrakt och garantier 
redovisas nu över tid med linjär metod, till skillnad mot tidigare då intäkterna fick tas upp i samband med 
faktureringen av dem. De nya reglerna gäller även pågående kontrakt som tidigare intäktförts. 
Bolaget har valt att korrigera sina intäkter i enlighet med den så kallade "modifierade omprövningsmetoden". 
Med detta avses att de nya intäktsprincipen endast tillämpats på de kontrakt som inte slutförts per den 1 juli 
2019.

Anpassningen till de nya reglerna har resulterat i att en större intäkt avseende servicekontrakt slutna under 
räkenskapsåret 19-20, samt kontrakt som varit pågående sen tidigare, skjutits upp och periodiseras nu över 
kontraktets avtalstid tillsammans med motsvarande inköp. Cirka 1,75 mkr i intäkter bedöms ha omräknats, 
vilket påverkar årets resultat i Bolaget negativt.
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Aktiekapital

Annat eget 

kapital 

inklusive 

årets resultat

Summa eget 

kapital

IB Eget kapital per 1 juli 2019 509 097 27 850 869 28 359 966

Utdelning till aktieägarna -4 190 918 -4 190 918

Årets resultat 1 758 800 1 758 800

Omräkningsdifferens 310 204 310 204

Eget kapital per 30 juni 2020 509 097 25 728 955 26 238 052

Förändringar i eget kapital i moderbolaget

Aktiekapital Överkursfond

Balanserade 

vinstmedel, 

inkl. årets 

Summa eget 

kapital

IB Eget kapital per 1 juli 2019 509 097 18 406 068 26 949 487 45 864 652

Utdelning till aktieägarna -4 190 918 -4 190 918

Fusionsdifferens 0 0

Årets resultat 5 300 515 5 300 515

Eget kapital per 30 juni 2020 509 097 18 406 068 28 059 084 46 974 249

Presentation av styrelse och verkställande direktör

Karl Erik Ståhl,  VD och Ledamot.
Huvudägare, entreprenör och uppfinnare med flera patent. Karl Erik har en civilingenjörsexamen från KTH i 

Stockholm där han som examensarbete uppfann ACE-base, vilket lanserades i högtalare och subwoofers från 

Audio Pro. 1982 bildade Karl Erik Intertex Data AB vilket är ursprunget till dagens Ingate. Karl Erik leder 

Ingates utvecklingsarbete, samt är styrelseordförande i de egna bolagen Karl Erik Ståhl AB, IPalive och Tekea 

AB. Karl Erik äger via Karl Erik Ståhl AB idag ca 76 % av Ingate.

Per Bouveng, Ordförande.

Per har en civilingenjörsexamen i Industriell Ekonomi från Linköping 1978. Programmerare och systemerare hos 

Ericsson och ADB Design 1978 – 83. Entreprenör inom IT-branschen mellan 1983 – 97. Från 1997 fristående 

konsult inom affärsutveckling och management. Styrelseuppdrag (urval): Investment AB Spiltan, ledamot. 

Nordsvensk Filmunderhållning AB, ordförande. DIF Invest AB, ledamot och VD. AB Baccarat (eget bolag), 

ordförande. Per äger 15 000 aktier i Bolaget.

Michael Oljemark, Ledamot.

Michael har civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1986. Michael 

har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom börsnoterade svenska produktutvecklingsbolag, 

senast ReadSoft AB. Michael har lång erfarenhet av tillväxtbolag och speciellt inom strategisk och operativ 

produktledning mot en internationell marknad. Övriga styrelseuppdrag; Ordförande för Stiftelsen Insperocenter 

samt styrelseledamot i Inspero AB. Michael har för närvarande inget ägande i Bolaget.

Förändringar i eget kapital i koncernen
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Förslag till vinstdisposition från moderbolaget

Till årsstämmans förfogande står:

balanserad vinst 41 164 637

årets resultat 5 300 515

Summa 46 465 152

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

till aktieägarna utdelas 0

i ny räkning överföres 46 465 152

Summa 46 465 152

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande

resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

6

r1eu37NIiw-H1et3mELjD



Ingate Systems AB

556718-7819

Resultaträkning - koncernen
2019-07-01 2018-07-01

Belopp i kr Not 2020-06-30 2019-06-30

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1 30 377 229 32 130 575

Övriga rörelseintäkter 435 613 1 446 870

Summa rörelsens intäkter 30 812 842 33 577 445

Rörelsens kostnader

Produktionskostnader -3 070 953 -3 345 170

Övriga externa kostnader 9 -8 074 031 -6 650 327

Personalkostnader 2 -17 879 556 -17 822 048

-5 808 -409 161

Summa rörelsens kostnader -29 030 348 -28 226 706

Rörelseresultat 1 782 493 5 350 739

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 11

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 3 -23 693 -7 412

-23 693 -7 401

Resultat efter finansiella poster 1 758 800 5 343 338

Årets skatt 0 0

Årets resultat 1 758 800 5 343 338

Avskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar

7
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Balansräkning - koncernen
Belopp i kr Not 2020-06-30 2019-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillångar

5 137 491 136 348

137 491 136 348

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och transportmedel 6 8 432 13 930

8 432 13 930

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långsiktiga fordringar 21 440 0

21 440 0

Summa anläggningstillgångar 167 363 150 278

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Färdiga varor och handelsvaror 1 529 131 1 251 637

1 529 131 1 251 637

Kortsiktiga fordringar

Kundfordringar 8 120 220 5 793 913

Aktuella skattefordringar 12 812 563 099

Övriga fordringar 150 458 100 911

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 695 287 2 614 477

10 978 777 9 072 400

Kassa och bank 21 469 535 21 829 700

Summa omsättningstillgångar 33 977 443 32 153 737

SUMMA TILLGÅNGAR 34 144 806 32 304 015

Koncessioner, patent, licenser, varumärken 

samt liknande rättigheter

8
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Balansräkning - koncernen

Belopp i kr Not 2020-06-30 2019-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 10,11

Bundet eget kapital

Aktiekapital 509 097 509 097

509 097 509 097

Annat eget kapital inklusive årets resultat 25 728 955 27 850 869

25 728 955 27 850 869

Summa eget kapital 26 238 052 28 359 966

Skulder

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 546 593 55 514

546 593 55 514

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 27 325 301 684

Leverantörsskulder 246 309 301 637

Övriga skulder 3 670 503 1 870 399

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 416 024 1 414 815

7 360 161 3 888 535

Summa skulder 7 906 754 3 944 049

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 34 144 806 32 304 015

9
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Kassaflödesanalys - koncernen
2019-07-01 2018-07-01

Belopp i kr Not 2020-06-30 2019-06-30

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat före finansiella poster 1 782 493 5 350 739

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:

   Avskrivningar 4, 5,6 5 808 409 161

   Omräkningsdifferenser 310 204 228 466

Erlagd ränta, valutakursförlust -23 693 -7 401

Årets skatt 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 074 812 5 980 965

före förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital:

Förändring av varulager/pågående arbete -277 494 761 491

Förändring av kundfordringar -2 326 307 1 110 310

Förändring av fordringar 419 930 684 728

Förändring av leverantörsskulder -55 328 -327 463

Förändring av kortfristiga skulder 3 526 954 140 034

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 362 567 8 350 065

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av övriga immateriella anläggningstillgångar 5 0 0

Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 6 0 0

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Upptagna långfristiga lån 10 491 079 55 514

Utbetald utdelning -4 190 918 -4 190 918

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 699 839 -4 135 404

ÅRETS KASSAFLÖDE -337 272 4 214 661

Likvida medel vid årets början 21 829 700 17 682 548

Kursdifferenser i likvida medel -22 893 -67 509

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT 21 469 535 21 829 700

10
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Resultaträkning - moderföretag
2019-07-01 2018-07-01

Belopp i kr Not 2020-06-30 2019-06-30

Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 1,9 23 992 442 24 080 637

Övriga rörelseintäkter 435 613 1 446 870

Summa rörelsens intäkter 24 428 055 25 527 506

Rörelsens kostnader

Produktionskostnader -2 591 450 -2 821 666

Övriga externa kostnader 9 -3 535 410 -3 490 023

Personalkostnader 2 -12 999 912 -12 870 517

0 -400 000

Summa rörelsens kostnader -19 126 772 -19 582 206

Rörelseresultat 5 301 282 5 945 300

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 0 11

Räntekostnader och liknande resultatposter 3 -767 -2 562

-767 -2 551

Resultat efter finansiella poster 5 300 515 5 942 749

Årets resultat 5 300 515 5 942 749

Avskrivningar av materiella och immateriella 

anläggningstillgångar

11
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Balansräkning - moderföretag
Belopp i kr Not 2020-06-30 2019-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillångar

5 0 0

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och transportmedel 6 0 0

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 7,8 11 338 484 11 338 484

Andra långsiktiga fordringar 21 440 0

11 359 924 11 338 484

Summa anläggningstillgångar 11 359 924 11 338 484

Omsättningstillgångar

Varulager mm

Färdiga varor och handelsvaror 1 529 132 1 251 637

1 529 132 1 251 637

Kortsiktiga fordringar

Kundfordringar 389 167 110 305

Fordringar koncernföretag 9 16 892 297 11 916 352

Skattefordringar 457 255 664 068

Övriga fordringar 0 0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 559 437 2 303 646

20 298 156 14 994 371

Kassa och bank 19 434 840 20 705 593

Summa omsättningstillgångar 41 262 127 36 951 601

SUMMA TILLGÅNGAR 52 622 051 48 290 085

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 

liknande rättigheter

12
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Balansräkning - moderföretag

Belopp i kr Not 2020-06-30 2019-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 10,11

Bundet eget kapital

Aktiekapital 509 097 509 097

509 097 509 097

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 22 758 568 21 006 737

Överkursfond 18 406 068 18 406 068

Årets resultat 5 300 515 5 942 749

46 465 152 45 355 555

Summa eget kapital 46 974 249 45 864 652

Skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 246 309 301 637

Skatteskulder 0 58

Övriga skulder 1 691 485 708 924

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 710 008 1 414 814

5 647 802 2 425 434

Summa skulder 5 647 802 2 425 434

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 52 622 051 48 290 086

Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

2020-06-30 2019-06-30

Ställda panter 13 Inga Inga

Eventualförpliktelser Inga Inga

133
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

5 år

5 år

 5 år

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3). Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Utländska valutor

Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Värderingsprinciper m m

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt 

god redovisningssed.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Intäktsredovisning

Försäljning av varor redovisas vid leverans av produkter till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren. Försäljningen 

redovisas efter avdrag för moms och rabatter. 

Försäljning av service- och supportavtal redovisas från och med i år över tid med linjär metod utifrån avtalstiden. Mer om 
övergången går att läsa om under väsentliga händelser under räkenskapsåret i förvaltningsberättelsen.
I koncernredovisningen elimineras koncernintern försäljning..

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. 

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. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen.     

Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Anläggningstillgångar 

Immateriella tillgångar

Goodwill

Maskiner och inventarier  

Varulager m.m.

Varulagret avseende komponenter, varor under tillverkning och handelsvaror, värderas, med tillämpning av först-in först-ut-

principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningvärdet på balansdagen. För homogena varugrupper 

tillämpas homogen värdering. 

14
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Inkomstskatt

Kundfordringar

Låneskulder

Koncernredovisning

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

det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. Företaget har betydande förlustavdrag i 

moderbolag samt dotterbolag. Företaget har dock valt att inte tillämpa reglerna om uppskjuten skatt då dessa inte anses vara 

tillämpliga att mäta med önskvärd tydlighet vid årsredovisningens avlämnande och kan därför inte säkerställas till fullo. 

Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt 

bedömda osäkra kundfordringar.

Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet 

som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt över lånets 

löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som skall återbetalas. 

Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa 

efterskänkts.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3).     

Dotterföretag

Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har 

ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa 

strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att 

förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses 

förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla 

tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda 

dotterföretag. Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för 

erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som är 

direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, 

med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt 

minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med förvärvstidpunkten 

inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder 

liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.     

15
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Not 1 Nettoomsättning

2019-07-01 2018-07-01

2020-06-30 2019-06-30

2% 2%

12% 18%

84% 79%

2% 1%

100% 100%

Not 2 Anställda och personalkostnader

2019-07-01 2018-07-01

2020-06-30 2019-06-30

15 16

3 3

18 19

3 3

0 0

3 3

21 22

Goodwill

Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt 

förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i 

koncernredovisningen det förvärvade dotterföretagets resultat, tillgångar och skulder. 

Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden.

Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt 

förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i 

koncernredovisningen det förvärvade dotterföretagets resultat, tillgångar och skulder. 

I koncernredovisningen har de helägda dotterbolagen Previg Rest AB och Ingate Systems Inc konsoliderats. 

Bolagets utländska dotterbolag klassificeras som självständigt dotterbolag, varför dagskursmetoden tillämpas för omräkning 

av deras bokslut. Detta innebär att de utländska dotterbolagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. 

Samtliga poster i resultaträkningen omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens 

egna kapital.

Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

I moderbolagets bokslut redovisas andelar i dotterföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar.

Kassaflödesanalysen för koncernen är upprättad enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast 

transaktioner som medför in- eller utbetalningar.

Definition av nyckeltal

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver i förhållande till balansomslutningen.

Noter

Försäljningens fördelning 

Nettoförsäljningen fördelar sig på 

geografiska marknader enligt följande:

Koncern

Skandinavien

Övriga Europa

Nordamerika

Resten av världen

Medelantalet anställda

Moderföretag

Män

Kvinnor

Dotterföretag

Män

Kvinnor

Koncernen totalt
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2019-07-01 2018-07-01

2020-06-30 2019-06-30

Moderföretag

9 179 672 8 919 463

1 180 178 1 193 986

2 548 523 2 689 568

Totalt 12 908 373 12 803 017

Koncern

14 059 316 13 878 957

1 180 179 1 193 986

2 584 523 2 689 569

17 824 018 17 762 512

3 3

0 0

3 3

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och ersättningar 

Pensionskostnader

Sociala kostnader

Löner och ersättningar 

Pensionskostnader 

Sociala kostnader

Summa

Könsfördelning ledning

Moderföretag

Män

Kvinnor

Löner och ersättningar till ledande befattningshavare per person 

under det senaste räkenskapsåret :

Koncern

Karl Erik Ståhl, VD i Ingate Systems AB, har under räkenskapsåret fakturerat Ingate Systems AB nedlagd tid från 

moderföretaget Karl Erik Ståhl AB med 1 610 000 kr.

Det finns inga avtal om avgångsvederlag för ledande befattningshavare inom koncernen.

17
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Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter
2020-06-30 2019-06-30

Moderföretag

Räntekostnader 767 2 562

Räntekostnader koncernföretag 0 0

Kurdifferenser på skulder 0 0

767 2 562

Koncern

Räntekostnader 23 693 7 401

Räntekostnader moderföretag 0 0

Kurdifferenser på skulder 0 0

23 693 7 401

Not 4 Goodwill
2020-06-30 2019-06-30

11 486 953 11 486 953

11 486 953 11 486 953

-11 486 953 -11 486 953

0 0

-11 486 953 -11 486 953

0 0

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar enligt plan

Årets avskrivning enligt plan

Utgående ackumulerade avskrivningar

Redovisat värde vid årets slut

Goodwill uppstod vid förvärvet av Ingate Systems Inc och har skrivits av över 5 år. 
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Not 5 Immateriella anläggningstillgångar
2020-06-30 2019-06-30

18 710 305 18 710 305

0 0

18 710 305 18 710 305

-18 710 305 -18 310 305

0 -400 000

-18 710 305 -18 710 305

0 0

18 840 101 18 835 522

1 143 4 579

18 841 244 18 840 101

-18 710 486 -18 310 486

0 -400 000

-18 710 486 -18 710 486

137 491 136 348

Not 6 Materiella anläggningstillgångar
2020-06-30 2019-06-30

555 142 555 142

0 0

555 142 555 142

-555 142 -555 142

0 0

-555 142 -555 142

0 0

613 315 612 655

310 660

613 625 613 315

-599 385 -590 224

-5 808 -9 161

-605 193 -599 385

8 432 13 930

Inga Inga

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

Årets inköp

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar enligt plan

Årets avskrivning enligt plan

Utgående ackumulerade avskrivningar

Redovisat värde vid årets slut

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

Årets inköp

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar enligt plan

Årets avskrivning enligt plan

Utgående ackumulerade avskrivningar

Redovisat värde vid årets slut

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

Årets inköp

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar enligt plan

Årets avskrivning enligt plan

Utgående ackumulerade avskrivningar

Redovisat värde vid årets slut

Koncern

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

Årets inköp/avyttring

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Ingående avskrivningar enligt plan

Årets avskrivning enligt plan

Utgående ackumulerade avskrivningar

Redovisat värde vid årets slut

Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal

ingår med följande belopp
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Not 7 Andelar i koncernföretag
2020-06-30 2019-06-30

11 338 484 11 464 802

0 0

Årets försäljning 0 -126 319

11 338 484 11 338 484

0 0

11 338 484 11 338 484

Den 1 januari 2019 fattades det beslut om att Ingates systems AB och Previg Rest AB skulle fusioneras genom att Ingate Systems AB övertar det 

helägda dotterbolaget genom absorption. Fusionen verkställdes av bolagsverket den 9 maj 2019. Det väsentliga skattemässiga underskott som funnits i

Previg Rest AB har i och med detta övertagits av Ingate Systems AB, i enlighet med 40 kap 10 § Inkomstskattelagen. 

Not 8  Andelar i koncernföretag

Antal Redovisat

andelar i% värde

100 100% 11 338 484

11 338 484

Dotterföretag Eget kapital Årets resultat

-9 353 733 -3 541 715

Not 9 Transaktioner med närstående
2020-06-30 2019-06-30

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Nedan anges årets inköp och försäljning avseende andra koncernföretag. 

Moderföretaget

Inköp från moderföretaget Karl Erik Ståhl AB 1 610 000 1 680 000

Försäljning till Ingate Systems Inc 20 269 881 19 096 832

Koncernen

Inköp från moderföretaget Karl Erik Ståhl AB 1 610 000 1 680 000

Moderföretag

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

Årets anskaffning

Ackumulerade anskaffningsvärden

Årets nedskrivning

Redovisat värde vid årets slut

Under räkenskapsåret 2014-07-01 -- 2015-06-30 efterskänktes fordran om 11.328.179 kr på Ingate Systems Inc som ovillkorat aktieägartillskott. Motsvarande belopp har 

därför lagts till värdet på aktier i dotterbolag samt har ökat det egna kapitalet i dotterbolaget.

Under räkenskapsåret 2016-07-01 -- 2017-06-30 efterskänktes fordran om 26 318 kr på Ingate Systems AB's svenska dottebolag Previg Rest som ovillkorat 

aktieägartillskott. Motsvarande belopp las till värdet på aktier i dotterbolag till 126 318 kr.

Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag.

Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag/Org nr/ Säte

Ingate Systems Inc, Delaware USA

Ingate Systems Inc
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r1eu37NIiw-H1et3mELjD



Ingate Systems AB
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Fordringar och skulder avseende närstående

Kortfristiga fordringar på närstående

Kundfordran dotterföretaget Ingate Systems Inc 16 892 297 11 916 352

Summa 16 892 297 11 916 352

Kortfristiga skulder till närstående

Leverantörsskuld moderföretaget Karl Erik Ståhl AB -87 500 -184 154

Summa -87 500 -184 154

Not 10 Upplysningar om resultatdisposition

Förslag till vinstdisposition från moderbolaget

Till årsstämmans förfogande står:

41 164 637

Årets resultat 5 300 515

Summa 46 465 152

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att;

till aktieägarna utdelas 0

i ny räkning överföres 46 465 152

Summa 46 465 152

Not 11 Upplysningar om aktiekapital

Antal aktier per 30 juni 2020 Antal aktier Kvotvärde

24 652 460 0,02065

24 652 460 0,02065

Balanserad vinst 

Ingående antal/värde

Utgående antal/värde

Not 12 Väsentliga händelser efter balansdagen

221

Efter årsskiftet 2020 har COVID-19-coronaviruspandemin spridit sig över hela världen. Det orsakar betydande ekonomiska, 
ekonomiska och sociala störningar globalt, inklusive betydande störningar i affärsverksamheten och den ekonomiska 
aktiviteten. Med tanke på händelsens karaktär kan den slutliga omfattningen av effekten på företaget av de åtgärder som 
vidtas i Sverige och globalt för att begränsa spridningen av COVID-19 för närvarande inte bestämmas eller kvantifieras. 

Ingate Systems AB har anpassat sig till rådande omständigheter bland annat genom att all personal utför sitt arbete 
hemifrån. Bolaget har även som en följd av Covid-19 valt att permittera all personal sedan juni 2020. Permitteringarna är 
pågående även vid årsredovisningens påtecknande och kommer att förlängas ytterligare.

Dotterbolaget Ingate Inc har sedan juni 2020 minskad omsättning med cirka 30 % som en följd av att kunder pausar och 
skjuter upp sina beställningar, detta som en följd av att COVID-19 påverkat kundernas verksamheter.

Styrelseledamöterna har dock bestämt att företaget kommer att kunna fortsätta sin verksamhet och sina funktioner i denna 
miljö, även om omfattningen av dess verksamhet påverkas av dessa externa faktorer. Styrelseledamöterna kommer att 
fortsätta att övervaka alla betydande ogynnsamma förändringar i kassaflöden, eventuella ogynnsamma indikatorer avseende 
tillgångarnas redovisade värde och ytterligare skulder till följd av denna pandemi, och vid behov vidta lämpliga åtgärder för 
att ta itu med dessa frågor.
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Not 13    Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ingate Systems AB

556718-7819

Moderföretag/Koncern

Företagsinteckningar fanns uttagna med 3 700 000 kr (3 700 000 kr) i dotterbolaget Previg Rest AB, bolaget hade dessa i 

eget förvar. I och med att Previg Rest AB har upplösts genom fusion den 9 maj 2019 har företagsinteckningarna upphört 

gälla föregående räkenskapsår.

Stockholm 2020-12-

Karl Erik Ståhl

Verkställande direktör

Michael Oljemark

Ledamot

Per Bouveng

Ordförande

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-12-

Parameter Revision AB

Ole Deurell
Auktoriserad revisor

22
r1eu37NIiw-H1et3mELjD



Verification

Transaction ID r1eu37NIiw-H1et3mELjD

Document Uppdaterad ÅR 201202.pdf

Pages 22

Sent by Jacob Biderholt

Signing parties

Michael Oljemark michael.oljemark@hotmail.com Method: BankID SE Action: Sign

Per Bouveng per.bouveng@baccarat.se Method: BankID SE Action: Sign

Karl Erik Ståhl karl@ingate.com Method: BankID SE Action: Sign

Ole Deurell ole.deurell@parameterrevision.se Method: BankID SE Action: Sign

Activity log

E-mail invitation sent to michael.oljemark@hotmail.com
2020-12-03 11:07:30 CET,

 

E-mail invitation sent to ole.deurell@parameterrevision.se
2020-12-03 11:07:30 CET,

 

E-mail invitation sent to karl@ingate.com
2020-12-03 11:07:30 CET,

 

E-mail invitation sent to per.bouveng@baccarat.se
2020-12-03 11:07:30 CET,

 

Clicked invitation link Michael Oljemark
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36,2020-12-03
11:48:02 CET,IP address: 78.69.41.189

 

Document viewed by Michael Oljemark
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36,2020-12-03
11:48:02 CET,IP address: 78.69.41.189

 

Document signed by Carl Michael Oljemark
Birth date: 1961/02/23,2020-12-03 11:49:37 CET,

 

Clicked invitation link Ole Deurell
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2020-12-03 12:08:19 CET,IP address: 185.45.120.6

 

Document viewed by Ole Deurell
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2020-12-03 12:08:20 CET,IP address: 185.45.120.6

 

Clicked invitation link Per Bouveng
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.67 Safari/537.36
Edg/87.0.664.52,2020-12-03 16:12:13 CET,IP address: 83.209.10.110

 

r1eu37NIiw-H1et3mELjD



Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. 
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

Document viewed by Per Bouveng
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.67 Safari/537.36
Edg/87.0.664.52,2020-12-03 16:12:14 CET,IP address: 83.209.10.110

 

Document signed by Per Gustaf Bouveng
Birth date: 1954/09/17,2020-12-03 16:14:20 CET,

 

Clicked invitation link Karl Erik Ståhl
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.67 Safari/537.36
Edg/87.0.664.52,2020-12-04 11:48:31 CET,IP address: 81.237.245.123

 

Document viewed by Karl Erik Ståhl
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.67 Safari/537.36
Edg/87.0.664.52,2020-12-04 11:48:32 CET,IP address: 81.237.245.123

 

Document signed by Karl Erik Ståhl
Birth date: 1951/10/10,2020-12-04 11:50:02 CET,

 

Document signed by Ole Deurell
Birth date: 1954/11/21,2020-12-04 12:57:57 CET,

 

r1eu37NIiw-H1et3mELjD



  

1 (2) 

REVISIONSBERÄTTELSE 

  

Till bolagsstämman i Ingate Systems AB 

Org.nr. 556718-7819 

  

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och 

koncernredovisningen för Ingate Systems AB för räkenskapsåret 

2019-07-01 -- 2020-06-30. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och 

koncernredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella 

ställning per den 30 juni 2020 och av dessas finansiella resultat och 

kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och 

koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen 

och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. 

  

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 moderbolaget och koncernen 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. 

  

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för 

att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de 

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 och 

koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga 

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 

ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av 

bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De 

upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 

förmågan 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 att göra något av detta. 

  

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 

årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag, 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 misstag och anses vara väsentliga om 

de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 

ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 

årsredovisningen och koncernredovisningen. 

  

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 och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag, 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 misstag, 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 fortsatt drift vid 

upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 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 och koncernens förmåga att fortsätta 

verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 

osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 

uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och 

koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 

om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 

årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras 

på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 

förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan 

fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland 

upplysningarna, och om årsredovisningen och 

koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 

avseende den finansiella informationen i enheterna eller 

affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 

avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, 

övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt 

ansvariga för våra uttalanden. 

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, 
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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 och koncernredovisningen 

har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning för Ingate Systems AB för räkenskapsåret 

2019-07-01 -- 2020-06-30 samt av förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten 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 moderbolaget och koncernen 

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. 

  

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 och koncernens 

verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 

bolagets och koncernens 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 och koncernens 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. 

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: 

•  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. 

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. 

  

  

Stockholm den      december 2020 

  

Parameter Revision AB 

  

  

Ole Deurell 

Auktoriserad revisor 
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