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Å R S R E D O V I S N I N G

för

OptiFreeze AB (publ.)

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 
2015-01-01 -- 2015-12-31.



OptiFreeze AB (publ.)
556844-3914

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Optifreeze har en patenterad teknik som möjliggör att smak, form och struktur hos grönsaker, frukt, bär och 
örter kan säkerställas genom hela nedfrysnings- och upptiningsprocessen. Tekniken öppnar för nya 
affärsmöjligheter för odlare och distributörer samt för företag inom kylteknik och livsmedelsproduktion runt 
om i världen. Bolagets teknik har ytterligare två användningsområden. Dels kan den användas för att förlänga 
hållbarheten på produkterna som kylförvaras kylförvaras, dels kan teknologin användas för att minska 
torktiden och bevara aromer och smak på bladkryddor.

Arbetet har i stor utsträckning kretsat kring framtagning av vår prototyp som tagits fram i samarbete med JBT 
Foodtech. Efter att ha testat vakuumimpregnering och PEF kan det konstateras att prototypen fungerar enligt 
önskemål.

Ägarförhållanden
Av aktierna i OptiFreeze äger Arc Aroma Pure AB fram tills genomförd nyemission (mars 2016) 27,41 
procent av aktierna. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
I mars meddelade bolaget att LU Innovation System AB ingått avtal om att avyttra 225 000 aktier i 
OptiFreeze. Transaktionen skedde utanför AktieTorget. Vidare meddelade OptiFreeze att man implementerat 
optionsprogrammet som beslutades på extra bolagsstämman den 17 november 2014.

I mars meddelade bolaget att en ny patentansökan lämnats in gällande en metod för att förlänga hållbarheten 
på kylda grönsaker, frukter, bär och örter. 

I april skickades pressmeddelande som berättade att det första fokusgrupptestet tillsammans med Orkla 
genomförts. Testet föll väl ut. 

Flerårsjämförelse*
Beloppen i Flerårsjämförelse visas i KSEK

2015 2014 2013 2012 2011
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Res. efter finansiella poster -4 987 -2 757 -76 -21 -6
Balansomslutning 3 885 8 005 714 234 248
Soliditet (%) 76,1 95,9 91,0 95,2 98,0
Likvida medel / kortfr. placeringar 1 634 6 516 145 105 201

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar
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F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

I maj meddelade bolaget att OptiFreeze ingått ett samarbetsavtal med det inom frysteknologi världsledande 
bolaget John Bean Technologies.

I juli meddelade bolaget att en styrelseförändring ägt rum. Den tidigare styrelseordföranden Per Henriksson 
valde att avgå och bli styrelseledamot. Som ny ordföranden valdes Martin Linde.

I november skickade OptiFreeze ut en uppdatering där det framgick att samarbetet med Orkla och JBT 
fortlöpte väl och att arbetet med uppskalningen tillsammans med JBT löpte på i snabb takt. Vidare framgick 
det av uppdateringen att utvecklingen av bolagets nya applikationsområde kylning löpte på väl samt att 
bolaget arbetade med att utveckla ett tredje applikationsområde. Vidare meddelade bolaget att hemsidan 
utvecklats och förbättrats.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I januari 2016 skickade OptiFreeze pressmeddelande i syfte att informera om det tredje applikationsområdet, 
torkning. 
Vidare meddelade OptiFreeze i januari att bolaget skulle genomföra en företrädesemission. 

I februari meddelade bolaget att LU Innovation AB hade för avsikt att teckna aktier i nyemissionen. Vidare 
meddelade bolaget i februari att nyemissionen tecknades till cirka 165 procent. Bolaget tillförs därmed 19,5 
mkr före emissionskostnader.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 6 976 419
överkursfond 268 249
årets förlust -4 987 342

2 257 326
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 2 257 326

2 257 326
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OptiFreeze AB (publ.)
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RESULTATRÄKNING 2015-01-01 2014-01-01
Not 2015-12-31 2014-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Aktiverat arbete för egen räkning 604 386 293 221
Övriga rörelseintäkter 34 262 16 855

638 648 310 076

Rörelsens kostnader 12
Råvaror och förnödenheter -121 747 -53 242
Övriga externa kostnader 2 -3 968 705 -2 387 176
Personalkostnader 3 -1 502 568 -605 030
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -97 308 -22 858
Övriga rörelsekostnader -1 463 -2 056

-5 691 791 -3 070 362

Rörelseresultat -5 053 143 -2 760 286

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 66 913 3 281
Räntekostnader -1 112 -208

65 801 3 073

Resultat efter finansiella poster -4 987 342 -2 757 213

Resultat före skatt -4 987 342 -2 757 213

Skatt på årets resultat 4 0 0

Årets resultat -4 987 342 -2 757 213

Sida 4 av 14



OptiFreeze AB (publ.)
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BALANSRÄKNING 2015-12-31 2014-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m. 5 897 607 293 221
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter 6 526 011 401 923

1 423 618 695 144

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 7 366 374 463 682

366 374 463 682

Summa anläggningstillgångar 1 789 992 1 158 826

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 20 875
Övriga fordringar 308 640 219 556
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 152 063 89 475

460 703 329 906

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 1 479 346 6 502 792

1 479 346 6 502 792

Kassa och bank
Kassa och bank 155 069 13 540

155 069 13 540

Summa omsättningstillgångar 2 095 118 6 846 238

SUMMA TILLGÅNGAR 3 885 110 8 005 064
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OptiFreeze AB (publ.)
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BALANSRÄKNING 2015-12-31 2014-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 8, 10

Bundet eget kapital
Aktiekapital (7 800 000 aktier) 9 702 000 702 000

702 000 702 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 7 244 668 9 733 632
Årets resultat -4 987 342 -2 757 213

2 257 326 6 976 419

Summa eget kapital 2 959 326 7 678 419

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 404 920 171 837
Övriga skulder 21 091 12 882
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 499 773 141 926
Summa kortfristiga skulder 925 784 326 645

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 885 110 8 005 064

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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OptiFreeze AB (publ.)
556844-3914

KASSAFLÖDESANALYS 2015-01-01 2014-01-01
Not 2015-12-31 2014-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -5 053 143 -2 760 286
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 97 308 22 858
Erhållen ränta m.m. 66 913 3 281
Erlagd ränta -1 112 -208

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital -4 890 034 -2 734 355

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar -130 797 -119 283
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder 599 139 262 244

Kassaflöde från den löpande verksamheten -4 421 692 -2 591 394

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -728 474 -336 190
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer 0 -486 540

Kassaflöde från investeringsverksamheten -728 474 -822 730

Finansieringsverksamheten
Emissioner, netto efter emissionskostnader 0 9 785 632
Optionspremie 268 249 0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 268 249 9 785 632

Förändring av likvida medel -4 881 917 6 371 508
Likvida medel vid årets början 6 516 332 144 824

Likvida medel vid årets slut 11 1 634 415 6 516 332
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OptiFreeze AB (publ.)
556844-3914

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Not 1   Redovisningsprinciper

Antal år
5

Avskrivningar har ännu ej påbörjats.

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.

Inventarier, verktyg och maskiner

Materiella anläggningstillgångar

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

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

Intäktsredovisning

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar 
därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls  i likvida medel direkt vid 
leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
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T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare 
transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en 
tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader 
hänförliga till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra 
tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden 
kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av 
goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen 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 överskott. Den 31 december 
2015 har bolaget skattemässiga underskott om 8 926 tkr (fg år 3 966 tkr). Uppskjuten skatt har inte redovisats på 
detta underskott då ledningen ännu inte kan bedöma när i tiden dessa underskott beräknas kunna nyttjas mot 
framtida skattemässiga överskott.

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.

Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Leasing

Aktiveringsmodellen
Samtliga utgifter som uppkommer under forskningsfasen kostnadsförs när de uppkommer. Samtliga utgifter som 
uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras när följande förutsättningar är uppfyllda; företagets avsikt är att 
färdigställa den immateriella tillgången samt att använda eller sälja den och företaget har förutsättningar att 
använda eller sälja tillgången, det är tekniskt möjligt för företaget att färdigställa den immateriella tillgången så 
att den kan användas eller säljas och det finns adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja 
utvecklingen och för att använda eller sälja tillgången, det är sannolikt att den immateriella 
anläggningstillgången kommer att generera framtida ekonomiska fördelar och företaget kan på ett tillförlitligt 
sätt beräkna de utgifter som är hänförliga till tillgången under dess utveckling.
I anskaffningsvärdet inkluderas personalkostnader uppkomna i arbetet med utvecklingsarbetet tillsammans med 
en lämplig andel av relevanta omkostnader och lånekostnader.

Aktivering av internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar
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T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2
2015 2014

Under året har företagets leasingavgifter
uppgått till 235 117 66 117

Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år 310 547 121 355
Mellan 2 till 5 år 336 936 182 033
Senare än 5 år 0 0

647 483 303 388

Not 3 2015 2014

Medelantal anställda

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

Medelantal anställda har varit 3,00 2,00
varav kvinnor 2,00 1,00
varav män 1,00 1,00

Företagsledningen gör uppskattningar och antaganden om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att 
motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för 
väsentliga justeringar i redovisade värden för tillgångar och skulder är främst värdering av balanserade 
utvecklingskostnader. Varje år prövas om det finns någon indikation på att tillgångars värde är lägre än det 
redovisade värdet. Finns en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det lägsta av 
tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet.

Uppskattningar och bedömningar

Fordringar och skulder i utländsk valuta

Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs.

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i 
resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en finansiell post 
utifrån den underliggande affärshändelsen.

Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare

Personal

I leasingavgifter ingår endast avgifter för lokalhyra.
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Löner, ersättningar m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar 222 500 0

222 500 0
Övriga anställda:

Löner och ersättningar 897 755 485 487
897 755 485 487

Sociala kostnader 276 360 106 839

Summa styrelse och övriga 1 396 615 592 326

Not 4 2015 2014

Aktuell skatt 0 0
0 0

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt -4 987 342 -2 757 213

Skattekostnad 22,00% (22,00%) 1 097 215 606 587

Skatteeffekt av:
Ej avdragsgilla kostnader -292 -641
Ej skattepliktiga intäkter 15 108
Skattemässiga justeringar -5 751 0
Emissionskostnader redovisade direkt mot eget kapital 0 260 561
I år uppkomna underskottsavdrag -1 091 187 -866 615
Summa 0 0

Not 5
2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 293 221 0
Inköp 604 386 293 221
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 897 607 293 221
Utgående redovisat värde 897 607 293 221

Bland övriga externa kostnader ingår konsultarvode till VD med 969 604 kr (föregående år 704 451 kr).

Skatt på årets resultat

Balanserade utgifter för forskningsarbeten m.m.
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Not 6
2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 401 923 358 954
Inköp 124 088 42 969
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 526 011 401 923
Utgående redovisat värde 526 011 401 923

Not 7 2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde 486 540 0
Inköp 0 486 540
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 486 540 486 540
Ingående avskrivningar -22 858 0
Årets avskrivningar -97 308 -22 858
Utgående ackumulerade avskrivningar -120 166 -22 858
Utgående redovisat värde 366 374 463 682

Not 8

Övrigt bundet Övrigt fritt Årets Summa fritt
Aktiekapital eget kapital eget kapital resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 702 000 0 9 733 632 -2 757 213 6 976 419
Optionspremie 0 0 268 249 0 268 249
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma: -2 757 213 2 757 213 0
Årets förlust -4 987 342 -4 987 342

Belopp vid årets utgång 702 000 0 7 244 668 -4 987 342 2 257 326

Not 9

Antal aktier Kvotvärde per aktie
Antal/värde vid årets ingång 7 800 000 0,09
Antal/värde vid årets utgång 7 800 000 0,09

Eget kapital

Upplysningar om aktiekapital

Inventarier, verktyg och installationer

Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.
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Not 10

Not 11 2015-12-31 2014-12-31

Kassa och bank 155 069 13 540
Kortfristiga placeringar 1 479 346 6 502 792

1 634 415 6 516 332

Not 12 2015-12-31 2014-12-31

Arc Aroma Pure AB 593 616 817 930
Fredrik Westman / Håkull Communication AB 969 604 704 451
Per Henriksson / H & K AB 112 000 167 207
Per Henriksson / PL Holding AB 224 540 0
Martin Linde / Staffansgården i Trä AB 120 300 0
Petr Dejmek / 3bTech Med AB 105 200 0

2 125 260 1 689 588

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Definition av nyckeltal

Optionsprogram

Likvida medel

Transaktioner med närstående

Extra bolagsstämma i OptiFreeze AB beslutade den 17 november 2014, att genom en riktad emission 
emittera högst 280 000 teckningsoptioner av serie 2014/2017. Optionerna har prissatts till 1,85 kronor 
per styck. Black and Scholes metod för värdering av köpoptioner har varit utgångspunkten i 
värderingen och beräkningen av optionspriset motsvarar det volymvägda genomsnittliga pris till vilket 
aktien handlades på Aktietorget under perioden 5 februari till och med 18 februari 2015. 
Teckningsoptionerna kan under utnyttjandeperioden, som löper från och med den 8 december 2017 till 
och med den 22 december 2017, utnyttjas för teckning av nyemitterade aktier i bolaget. Teckningspriset 
är fastställt till 17,02 kronor per aktie. Mer information om optionsprogrammet finns i handlingarna till 
extra bolagsstämman 17 november 2014.

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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LUND 2016-04-04

Per Henriksson Anders Hättmark Fredrik Westman
Verkställande direktör

Petr Dejmek Martin Linde
Styrelseordförande

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Bengt Ekenberg
Auktoriserad revisor

Vår revisionsberättelse har lämnats den 4 april 2016

Sida 14 av 14



REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i OptiFreeze AB (publ.)

Org.nr. 556844-3914

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för OptiFreeze AB 

(publ.) för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 

årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 

upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 

årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och 

verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en 

årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår 

revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 

Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 

vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 

uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 

felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 

revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 

Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 

bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare 

sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 

riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 

som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge 

en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 

ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att 

göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En 

revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 

redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens 

och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom 

en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 

rättvisande bild av OptiFreeze AB (publ.)s finansiella ställning per 

den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt 

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 

balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 

av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust 

samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 

OptiFreeze AB (publ.) för år 2015.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 

beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och 

verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt 

aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om 

förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 

enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till 

dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat 

om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 

revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 

förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 

styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig 

mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller 

verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 

aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 

ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i 

förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 

verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Lund den 4 april 2016

Mazars SET Revisionsbyrå AB

Bengt Ekenberg

Auktoriserad revisor


