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Om bolaget 
 
Kiliaro är nästa generations bildgalleri för 
privatpersoner. Med Kiliaros sociala 
plattform får man innovativa funktioner för 
att dela foton och videos på. Direkt från ditt 
bildgalleri till mottagarens galleri där ni 
sedan kan interagera kring innehållet. 

 
Tillsammans med obegränsat utrymme samt 
höga krav på integritet och säkerhet, sparas 
ditt livs dyrbaraste digitala ägodelar utan att 
tappa kontrollen över dem.
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2021 ett år med många steg i rätt riktning 
 
När jag blickar tillbaka på räkenskapsåret 2021 
och summerar är det ett år där Kiliaro flyttat 
fram positionerna på bred front för att ta 
nästa steg i utvecklingen. Kiliaro har under året 
genomgått en noteringsprocess och noterades 
på Nasdaq Firsth North den 17 september 
2021 som första dag för handel. En milstolpe 
för bolaget. 
 

 
 
Noteringen gav bolaget finansiella 
förutsättningar att påbörja arbetet och 
tillväxtresan för att utveckla och färdigställa 
den sociala plattformen och visionen nästa 
generations bildgalleriplattform.  
 
I och med noteringen fick vi in kapital för att 
stärka ledningsteamet och utvecklingsteamet 
där samtliga grundare är engagerade i 
operativa och ägande roller av vår produkt. 
Samtidigt har vi under året fortsatt bygga 
förutsättningar och stabilitet för att bygga upp 
den egna organisationen för att lyckas med 
bolagets tillväxtstrategi på kort och långt sikt. 
En viktig del i arbetet för att attrahera 
medarbetare och behålla fokus har varit att 
färdigställa vår varumärkesplattform, ett 
styrdokument för hela bolaget som hjälper oss 

att fatta beslut på rätt grunder och ge 
anställda motivationen till varför man varje 
dag går upp och gör arbetet. Mycket viktiga 
delar för mig som ledare att ha på plats. 
 
2021 är året vi byggt ut den sociala 
funktionaliteten i plattformen och användare 
har på riktigt fått möjligheten att börja uppleva 
nästa generations bildgalleri. Med den sociala 
plattformmen får man innovativa funktioner 
för att dela foton och videos på, direkt från ditt 
bildgalleri till mottagarens galleri där de sedan 
kan socialisera kring innehållet.  
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Vi har också påbörjat vår sälj- och 
marknadsstrategi i liten skala i syfte att samla 
data för att öka kommersialiseringstakten 
under 2022. Under året har vi med små 
marknadsföringsinsatser fått bättre förståelse 
för vår målgrupp, ökat den organisk tillväxten 
och hittat nya kanaler som ger oss en snabbare 
och kostnadseffektivare användartillväxt. I den 
geografiska expansionen har ledningen och 
styrelsen identifierat intressanta områden att 
etablera sig på. Insatsen ger minst tio gånger 
bättre resultat än på hemmaplan, samt att 
inträdesbarriären är enklare förnya tjänster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vidare har det blivit tydligare för oss hur rätt i 
tiden vi är med vår tjänst. Timingen är rätt och 
tydliga marknadstrender om hur användare 
söker sig från de publika sociala plattformarna 
till tjänster som är privata och har integritet 
som erbjudande. 

Jag är övertygad om att vi under kommande år 
har en mycket spännande resa framför oss och 
kommer kunna bidra med ett hållbarhetstänk 
kring den digitala närvaron och leverera en 
plattform som hanterar hela behovet för dina 
privata minnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 

” 2021 summeras 
med många steg i rätt 
riktning för oss ”  

Elie Komo - VD 
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Tillväxtstrategi  

 
Människan är planetens mest sociala 
varelse. I vårt DNA finns ett medfött behov 
av att dela livsminnen med de runtomkring 
oss. 99% av all bilddelning sker idag över 
diverse chatt-applikationer, såsom 
Whatsapp, Messenger, Viber, Signal och 
SMS. Apparna är primärt till för att chatta, 
och är inte skapade för att dela stora 
mediefiler. Kvaliteten reduceras därför 
markant, videoklipp kortas ner och allt som 
delas försvinner i chattflödet oorganiserat. 
 
Vi är av åsikten att marknaden saknar en 
app som hanterar dina minnen, med 
funktioner som gör det enkelt att organisera, 
dela, spara i originalkvalitet och interagera 
på innehållet i ett privat forum. Vi ser en 
ledig position för Kiliaro att ta – bildgalleriet 
för privata foton och videos. 
 
Genom beprövade och effektiva sälj- och 
marknadsstrategier ser vi stora möjligheter 
att på kort tid kunna bygga en omfattande 
användarbas.  
 
Inbyggd organisk tillväxt i appen 
Många av dagens framgångsrika appar har 
haft den inbyggda organiska mekanismen 
som gjort att bolagen lyckats med 
användartillväxten, och värderas idag till 
miljarder. Bland de framgångsrika bolagen 
finns Uber, Pinterest, Snapchat med flera. 
Kiliaro, med samma inbyggda mekanism där 
användare genererar användare, har 
potentialen att ta plats bland ovannämnda 
aktörer. Filtypen bilder är en av de vanligaste 
filerna som delas mellan människor idag, 
och är ett inarbetat beteende – tack vare 
kameratillgängligheten i mobilen.  
 

 
En användare som inte har Kiliaro-appen får 
ett sms med en länk. Länken leder till en 
landningssida som presenterar innehållet i 
miniatyr, för att vinna förtroende hos 
mottagaren. En CTA-knapp (call to action) 
uppmuntrar till att ladda ner appen gratis 
och ta del av innehållet som delats. Med ett 
enkelt registreringsflöde får användaren 
komma in i appen och uppleva tjänsten 
gratis och får då möjlighet att kommentera 
på innehållet och dela bilder.  
 

       
Idag genereras ca 25% av nya användare 
genom organisk tillväxt, och detta förväntas 
öka i takt med att vi blir fler användare.  
 
 



______________________________________________________________________________ 
 

Årsredovisning 2021 6 

Bundling B2C och B2B  
Kiliaros erbjudande med obegränsat 
utrymme i mobilen, är en tjänst som de 
flesta använder i någon form idag.  
 
B2B-samarbeten har blivit en strategi som 
bolag i branscher där konkurrensen är hög 
och erbjudandet näst intill är identiskt, 
använder sig av. Så kallade ”value added 
service” för att förbättra sitt erbjudande mot 
slutkund, är något som konsumenterna 
upplever mer på marknaden.  
 
B2B-partnerskap är en beprövad strategi 
hos Kiliaro och något som bolaget fortsatt 
arbetar med att förbättra för att snabbare 
nå ut till en stor volym potentiella 
användare. Affärsmodellen bygger på att 
partnern erbjuder Kiliaro till sina användare 
genom ett paketerat specialerbjudande. 
Intäkterna fördelas mellan parterna, 
alternativt att partnern tar exklusivitet för 
just sin bransch och betalar Kiliaro per 
användare.  
 
Samarbeten med influencers liknar de 
samarbeten bolaget har vad gäller B2B. Det 
hela bygger på långsiktighet och ger 
influencern en intäktsmodell, där hen  

 
kan tjäna ett återkommande arvode för sitt 
arbete baserat på antalet användare som 
denne lyckas generera. En affärsmodell som 
inte många bolag arbetar med idag för 
influencers, och ger fördelen att hitta 
potentiella samarbeten som är långsiktiga. 
Detta innebär dessutom en större 
trovärdighet för Kiliaro som varumärke. 
 
 
Samarbeten andra fototjänster 
Att inkludera andra typer av fototjänster är 
något som grundarna tagit höjd för från 
start när man byggde arkitekturen för 
Kiliaro. Foto- och videoredigering och 
fotoframkallning är två tjänster som finns 
med i företagets produktplan och ses som 
ytterligare en strategi som ska bidra till 
användartillväxten och genererar nya 
intäkter. Användare i den andra plattformen 
ska enkelt kunna ta del av vår tjänst och vice 
versa. 
 
Parallellt med vår kanalstrategi pågår ett 
arbete för att öka igen kännedomen av 
varumärket via olika marknadsaktiviteter 
som planeras av bolagets marknadsteam. 
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Hållbarhet
 
De senaste åren tycks de stora jättarna inom 
området bildhantering ha tappat greppet 
om sitt ursprungliga syfte. De har bland 
annat fått kritik för att deras sociala koncept 
påverkar samhället på ett negativt sätt, och 
att de är en bidragande orsak till att den 
psykiska ohälsan har ökat. Samtidigt är allt 
fler människor oroade för hur deras data 
hanteras. Integritetsfrågan står således högt 
på människors agenda.  
 
Aldrig tidigare har denna fråga varit så viktig. 
Kiliaro vill styra utvecklingen framåt till 
förmån för individen. De sociala 
plattformarnas uppdrag, som från början 
var att göra människor lyckliga, har nu i stor 
utsträckning bidragit till att understödja 
osunda beteenden på vanliga människors 
bekostnad. De publika sociala plattformarna  

översvämmar samhället med instruktioner 
om hur individen ska bli lyckligare, sundare 
och rikare. Det verkar inte längre vara 
accepterat att vara ordinär.  
 
Början av året 2022 var en turbulent tid för 
den sociala mediejätten Facebook, detta 
efter att Meta-aktien tappade med 25 
procent då användarantalet på plattformen 
minskat. Analytiker från det internationella 
finansbolaget UBS har sedan dess försökt 
förstå de bakomliggande mekanismerna. De 
menar att det har skett ett skifte, då 
användare idag föredrar privat delning 
framför offentlig delning. Grundarna bakom 
bildappen Kiliaro tror att det bland annat 
beror på att integritet värderas mer idag än 
tidigare. 
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Kiliaro erbjuder en unik tjänst som gör viktig 
skillnad. Konceptet håller hetsen av likes, 
kommentarer, influencers och reklam borta 
samt ger användaren möjligheten att vara 
social med bibehållen integritet. Tack vare 
detta kan Kiliaro säkerställa positionen som 
en social bildgalleriplattform som fokuserar 
på foto och video – som du endast delar 
med din närmaste krets.   
 
De stora publika sociala plattformarna idag 
har blivit föremål för en debatt i samhället, 
då fler och fler ser hur tjänsterna skadar 
våra ungdomar och deras synsätt på världen 
och verkligheten, samt driver på den stora 
folksjukdomen psykisk ohälsa. Detta öppnar 
ytterligare upp för Kiliaro att etablera sig på 
den sociala app-världen, som den enda app 
som tillåter dig att fortsatt vara privat med 
100% integritet, men ändå behåller den 
sociala funktionaliteten i appen.  
 

Kiliaro har från start valt en annan väg än de 
stora sociala mediejättarna, då man satsar 
på privat delning. Med Kiliaros sociala 
funktioner kan du socialisera med bilder 
som verktyg med personer som du har en 
verklig koppling till i livet. Detta gör att du får 
tillgång till en relevant och meningsfull 
bildström, som faktiskt återspeglar 
händelserna från det riktiga livet 
runtomkring dig. 
 
Vi tar den nya digitala världens sociala 
umgängessätt och kryddar det med 
traditionella, säkra och mer privata 
beståndsdelar. Detta har resulterat i en 
social plattform som är mer hållbar och fri 
från hets, mobbning och förvridna 
världsföreställningar. Det här är ett 
framtidskoncept som i allt större spridning 
nu fått namnet ”Slow Social”. Kiliaro är ett 
företag som pionerar inom detta område.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi människor rör oss ständigt mellan olika platser, allt från middagar och semestrar till 
evenemang och annat. Med Kiliaro får du som privatperson en plattform för delning av bilder 
som sällskapet tagit, samlat och tillgängligt för just det berörda sällskapet. Värt att nämna är att 
även om en bild delas till tusentals mottagare tar den inte plats mer än bara en enda gång på 
Kiliaros servrar och ingen gång på mottagarnas enheter. 
 

Kiliaro gör skillnad för samhället och erbjuder folket ett privat, säkert och tryggt sätt att dela foto 
och video på utan att tumma på viktiga sociala komponenter som vi människor behöver i vår 
vardag. 
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Kiliaro – Produkt – Vision  
 
Vad vore vi utan de minnen som formar oss? 
Och hur skulle livet vara om vi inte kunde spara 
våra minnen i form av bilder?  
Minnen är ett sätt att hålla fast vid den du är 
och vid de saker som format dig genom livet. Vi 
människor älskar att ta bilder med våra 
kameror och anledningen kommer ifrån i vår 
förmåga att kunna lagra minnen i våra 
hjärnor.  
 
 
Lagring i världsklass 
På Kiliaro har vi gjort det enkelt för alla att kunna spara sina minnen från livet, utan att bekymra sig 
för att de skulle försvinna. Tanken med att ha Kiliaro installerat på mobilen är att man aldrig ska 
behöva oroa sig för hur många giga- och terabytes man har, eller behöva tänka på stegrande 
lagringspriser eller paketlösningar.  
 
Aldrig ska man heller behöva oroa sig över att mobilen blir borttappad eller förstörd. Med Kiliaro är 
dina filer fullt säkrade i våra egna redundanta servrar, som finns i säkra svenska serverhallar.  
 
När du har alla dina bilder hos Kiliaro behöver du inte tänka på att tömma mobilen eller föra över 
filerna någon annanstans när du skaffar dig en ny mobil. Du kan dessutom köpa en billigare mobil 
med mindre intern lagring, då alla dina bilder ändå finns sparade i Kiliaros moln och inte belastar 
mobilens minne, samt tillgängliga på din Androdi, iOS och webben när du vill. 
 
Hos Kiliaro är dina livsminnen säkrade för all framtid. 
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Kiliaros sociala plattform 
Under det gångna året har nästan all 
utvecklingstid lagts på att ta fram de 
grundläggande funktionerna i Kiliaros sociala 
plattform. För Kiliaro resulterar all satsning på 
den sociala plattformen till en större organisk 
tillväxt av användarbasen.  
 
När man får bilder delade till sig behöver 
appen laddas ner appen för att få åtkomst. 
Appen är gratis och fördelen är att du direkt 
kan få tillgång till bilderna i originalstorlek 
samt möjlighet att kommentera och interagera 
med andra som också är med i delningen.  
 
För den som ska dela bilder och videos har vi 
gjort det enkelt genom att hela kontaktlistan i 
telefonen integrerad i appen. Detta gör att man 
enkelt kan välja de kontakter som ska få 

bilderna och bilderna hamnar direkt i deras 
bildström (hemskärmen hos kiliaro). Skulle 
mottagarna inte ha Kiliaro, får de ett sms om 
att de har bilder som väntar från en vän. Detta 
gör att processen för att få in nya användare 
till appen blir naturlig och enkel.  
 
Det faktum att vi gjort det enkelt att dela bilder 
med de som man har numret till sparat i 
mobilen är nyckeln för att få till spridning av 
tjänsten på ett naturligt och beprövat sätt. 
Detta resulterar i att en bildström byggs upp 
för dig som är mer relevant och fylld med 
bilder från personer som du faktiskt känner. 
Det är bl.a. därför som Kiliaro är en perfekt 
social plattform för den yngre målgruppen som 
mår mycket bättre av att slippa det stora 
negativa sociala mediebruset. 
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Vi bygger en innovativ konsumenttjänst som 
inom kort kommer eka stort i många delar av 
världen. Därför är en avgörande faktor att man 
kan fylla bolaget med kunnig personal som kan 
bidra till en sådan framgång. 
 
Vi har till exempel satt en tillväxt inom 
utvecklingsteamet med 15 seniora talanger på 
bara åtta månader. Detta tack vare att vi har 
utformat en unik och framgångsrik strategi för 
att attrahera talanger och har utvecklat en 
rekryteringsprocess som fungerar mycket bra.  
 

I företaget har vi en kultur som främjar tillväxt i 
kunskap. Även på det personliga planet stödjer 
vi våra medarbetare som en familj. Vi har byggt 
upp bolaget med värderingar som andas 
respekt, jordnära och pragmatism. Även om vi i 
en tid som denna bara träffas digitalt, har vi 
lyckats bygga upp en stark kultur och team-
känsla som binder oss samman. Ett tydligt 
resultat av detta är när vi ser hur våra 
medarbetare verkligen brinner för arbetet och 
visar ett stort engagemang och driv för att 
utveckla funktioner i världsklass – och aldrig 
missar en deadline.  
 

 

 
 

Kiliaro är en specialdesignad plattform som på 
ett eftertänksamt sätt möter det mänskliga 
behovet att enkelt kunna spara och dela 
minnen från livet.  

Anledningen till att Kiliaro lyckas är för att 
tjänsten erbjuder en lösning världen saknar 
och behöver. Vi är rätt i tiden med våra starka 
koncept inom Unlimited storage, Freemium 
version with no Ads, integritets-trenden och 
rörelsen inom Slow Social. 
 
Kiliaros långsiktiga vision är att bli det perfekta 
hemmet för dina minnen. Med det menar vi en 
super-app som har alla de komponenter som 

man kan tänka sig när det kommer till 
bildhantering för privatpersoner. Allt från 
lagring, organisering, editering och print till 
delning, kollaborering och socialisering.  
 
Som en av grundarna av Kiliaro är min 
personliga drivkraft att jag vill ge människor 
över hela världen en komplett plattform för 
alla ens livsminnen – där man kan socialisera 
på ett hållbart sätt. 
 
 
Arian Bahrami – Grundare och CPO
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Förvaltningsberättelse
 
Styrelsen och den verkställande direktören för Kiliaro AB (publ), med organisationsnummer 
556955-4271 och säte i Stockholm, avger härmed sin årsredovisning för räkenskapsåret 2021.   
 
 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 
Nettoomsättning 157 169 128 50 17 
Resultat efter finansiella poster -6 778 5 576 -290 -2 270 -4 690 
Avkastning på eget kap. (%) neg 44 neg neg neg 
Balansomslutning 29 842 16 188 12 370 12 269 11 854 
Soliditet (%) 92 78 17 19 18 
Medelantal anställda 4 1 1 4 7 
            

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 
 
 
 
Verksamhet 
Resultatet efter finansiella poster uppgick till -6,8 MSEK (5,6 MSEK).  2020 årsresultat förklaras 
med att bolaget hade ett Almi-lån som under räkenskapsåret 2020 omförhandlats till royalty där 
villkoren är 10 procent på försäljningen över fem år upp till lånets storlek om cirka 7,5 MSEK. 
Under räkenskapsåret 2021 har fokus primärt varit att utveckla nya funktioner och 
användarvänligheten i appen. En strategi som styrelsen och ledningen för bolaget tillsammans 
beslutat.  
 
Under första halvåret 2021 arbetade styrelse och ledning med att förbereda bolaget inför en 
notering på den publika marknaden. Den 17 september 2021 blev sen den första handelsdagen 
på Nasdaq First North. Parallellt pågick arbetet med att bygga organisationen för att kunna 
exekvera på bolagets tillväxtstrategi.  
 
Under 2021 har bolaget fokuserat på att bygga vidare på tekniken och leverera den sociala 
plattformen som innehåller unik och innovativ funktionalitet. För att lyckas med målet har 
bolagets organisation förstärkts med mobilutvecklare som haft fokus på att bygga ny 
funktionalitet, förbättra befintlig kod och mordernisera appen genom att uppgradera 
användargränsnittet. Under 2021 lanserades en stor milstolpe – den unika ”live sharing” -
funktionen, som bolaget är ensamma om att erbjuda. Funktionen innebär att användaren kan 
dela med sig av en upplevelse utan manuell handpåläggning. Bilden delas automatiskt med de 
personer som avsändaren på förhand har bestämt. Därefter kan den slutna gruppen 
kommentera kring innehållet i ett organiserat format. I och med ”live sharing” funktionen 
bedömer bolaget att den tekniska funktionaliteten av den sociala plattformen nu finns på plats. 
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Utvecklingsteamet har därefter fokuserat på det stora UX och UI arbetet, för att modernisera 
appen och möta kraven som marknaden har på modern app. Kärnan i arbetet och ambitionen 
är att leva upp till visionen ”nästa generations bildgalleriplattform”, där användare ska 
organisera, lagra och socialisera på ett säkert och tryggt sätt.  
 
Kommersiellt har bolaget arbetat med små marknadsinsatser i syftet att samla data och insyn i 
bolagets framtida målgrupp samt att få fram viktiga nyckeltal. Dessa hjälper det kommersiella 
teamet att rikta sälj-och marknadsinsats på ett smart sätt. Med nästan obefintliga 
marknadsinsatserna har bolaget ökat sin kundbas och samlat på sig värdefull data som man 
kommer kunna använda sig av i framtiden. Under året har det blivit ännu tydligare för styrelse 
och ledning att timingen för Kiliaros väg framåt är helt rätt. Flera tydliga marknadstrender visar 
hur användare söker sig från de publika plattformarna för att leta efter tjänster där man kan 
vara mer privat och äga sin information. Kiliaro navigerar således rätt och har många fördelar 
som uppfyller behovet hos användare. 
 
Kapitalanskaffning  
Under 2021 genomförde bolaget en IPO initialt tillförde 21,6 MSEK före avdrag för 
emissionskostnader. Bolaget kan i ett senare skede vid fullt nyttjande av vidhängande 
teckningsoptioner av serie TO1, tillföra ytterligare högst cirka 10,4 MSEK före 
emissionskostnader. 
 
 
Riktlinjer för bestämmande av löner och ersättning till ledning och styrelse.  
För att bolaget ska kunna attrahera, utveckla och behålla ledande befattningshavare med 
relevant erfarenhet och kompetens är det viktigt att bolaget har ett konkurrenskraftigt 
ersättningspaket i linje med vad som är marknadsmässigt för ledande befattningshavare inom 
olika branscher. Ersättningen till de ledande befattningshavarna består av fastställda löner, 
långsiktiga rörliga ersättningar, pensioner och andra sedvanliga förmåner. Den sammanlagda 
ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla den anställdes 
prestationer och ansvar.  

Aktien 
Vid räkenskapsårets utgång fanns det 8 855 308 aktier upptagna till handel. Företaget håller 
inga egna aktier i eget förvar och har ej heller förvärvat några egna aktier under 2021. Under 
räkenskapsåret har antal aktier ökat med 3 146 764 stycken i samband med notering på den 
publika marknaden och Nasdaq First North. Det finns endast ett aktieslag och alla aktier har lika 
rösträtt.  
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Betydande risker och osäkerhetsfaktorer  

 
Kiliaro arbetar kontinuerligt med att identifiera, utvärdera och hantera olika risker och 
exponeringar som bolaget ställs inför. Bolagets finansiella ställning och resultat påverkas av 
olika riskfaktorer som ska beaktas vid en bedömning av bolaget och dess framtida resultat. De 
primära riskerna bedöms utgöra: 
 
Finansiering  
Tillgången till rörelsekapital för bolagets operativa verksamhet samt finansiering för att möta 
bolagets investeringsbehov utgör en viktig del för att bolaget liksom andra tillväxtbolag i denna 
fas ännu inte är lönsamma. Kiliaro har i dagsläget en god dialog med investerare för att bemöta 
den risken. 
 
Personal  
Kiliaros kärnverksamhet består av fyra grundare som besitter unika eller specifika kompetenser 
och erfarenheter inom varsitt respektive område som dem verkar på. Bolaget gör bedömningen 
att det finns en liten risk att organisationen skulle lida under en kortare period om någon av 
dessa personer skulle sluta, men att det går att ersätta personen/personerna. För att minimera 
personalomsättningen arbetar Kiliaro kontinuerligt med att utveckla sin organisation och 
stimulera sina medarbetare.  
 
Omsättningsrisk  
Bolaget erbjuder sin produkt primärt via en app som går att laddas ner via App Store och Play 
Store. Appen erbjuds som gratis version för förstagångsanvändare där de sociala funktionerna 
finns tillgängliga. Bolaget bedömer att erbjuda appen gratis är av betydande vikt för att minska 
barriären för nya användare av Kiliaro. Där till finns risken för att antalet betalande kunder tar 
längre tid än den prognos som bolaget har. Över tid bedömer bolaget att denna risk kommer 
vara relativt liten.  
 
Covid-19  
Effekterna av Covid-19 utbrottet har beaktats av bolaget för hur det påverkar framtida 
utveckling och/eller risker som kan påverka den finansiella rapporteringen framåt. I denna 
bedömning har vi noterat att nedstängning av samhällen har skapat ett större behov att digitalt 
kunna socialisera med vänner/familj/kollegor som man inte har kunnat träffa fysiskt under 
pandemin. Därtill har distansarbetet blivit mer en praxis för bolag inom vår bransch som skapat 
fördelar för hur vi kan rekrytera och arbeta med utvecklare i andra världsdelar. Vår 
sammantagna bedömning är att negativ påverkan på bolaget  p.g.a Covid-19 är så gott som 
obefintliga. 
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Största aktieägare 2021-12-31 
 

Kiliaro AB B-aktier Procent av aktier / röster 

First Venture Sweden AB 3 270 145 36,9% 

Amir Shariat 503 199 5,7% 

Jonas Samuelsson 503 131 5,7% 

Andreas Andersen 488 900 5,5% 

Arian Bahrami 486 300 5,5% 

Dividend Sweden AB 464 818 5,3% 

Digital New Agency Technology 250 401 2,8% 

Quarterback Capital AB 200 000 2,3% 

Övrigt 2 688 414 30,2% 

Totalt 8 855 308 100% 

 
 
     

Förslag till vinstdisposition       
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:       
        
fri överkursfond 42 412 013     
ansamlad förlust -24 515 255     
årets förlust -6 778 013     
  11 118 745     
        
disponeras så att       
i ny räkning överföres 11 118 745     
  11 118 745     
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Resultaträkning 
  Helår      Helår 
Belopp i SEK                                                                  Not 1                    2021-12-31           2020-12-31     

 
                                            
    
Nettoomsättning   156 730 169 171 

Aktiverat arbete för egen räkning   1 625 710 222 666 
Övriga rörelseintäkter   2 490 1 839 
 Summa intäkter   1 784 930 393 675 
        

Rörelsens kostnader       

Övriga externa kostnader 2, 3 -3 336 560 -2 311 117 

Personalkostnader 4, 5 -4 469 646 -327 997 

Avskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar   -747 684 -62 842 

Övriga rörelsekostnader   -7 883 0 

Totala Kostnader    -8 561 773 -2 701 956 

Rörelseresultat   -6 776 843 -2 308 281 
        

Resultat från finansiella poster       

Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 6 0 8 016 900 
Räntekostnader    -1 170 -132 671 
Summa finansiella poster    -1 170 7 884 229 

Resultat efter finansiella poster   -6 778 013 5 575 948 
        

Resultat före skatt   -6 778 013 5 575 948 
        

Årets resultat   -6 778 013 5 575 948 
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Balansräkning 
  Helår Helår 
Belopp i SEK                                                                                    Not 1                    2021-12-31 2020-12-31  

 
TILLGÅNGAR           
            

Anläggningstillgångar           
            

Immateriella anläggningstillgångar           
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  
och liknande arbeten 7 18 448 000   14 763 826   
            

Materiella anläggningstillgångar           
Inventarier, verktyg och installationer 8 234 580   212 526   
            

Finansiella anläggningstillgångar           
Andra långfristiga fordringar   50 000   0   
Summa anläggningstillgångar   18 732 580   14 976 352   
            

Omsättningstillgångar           
            

Kortfristiga fordringar           
Kundfordringar   8 702   0   
Aktuella skattefordringar   0   98 835   
Övriga fordringar   265 420   329 182   
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 261 143   654 559   
 Summa kortfristiga fordringar   535 265   1 082 576   
            

Kassa och bank   10 574 570   128 808   
Summa omsättningstillgångar   11 109 835   1 211 383   
            
SUMMA TILLGÅNGAR   29 842 415   16 187 735   
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Balansräkning egenkapital och skulder 
    
  Helår Helår 
Belopp i SEK                                                                                             Not 1  2021-12-31 2020-12-31 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER           
            
Eget kapital 10, 11, 12         
Bundet eget kapital           
Aktiekapital   885 530   216 732   
Ej registrerat aktiekapital   0   286 086   
Fond för utvecklingsutgifter   15 482 263   11 128 176   
 Summa bundet kapital   16 367 793   11 630 993   
            
Fritt eget kapital           
Fri överkursfond   42 412 013   21 187 313   
Balanserat resultat   -24 515 255   -25 737 116   
Årets resultat   -6 778 013   5 575 948   
 Summa fritt kapital   11 118 745   1 026 145   
Summa eget kapital   27 486 539   12 657 138   
            
Kortfristiga skulder           
Leverantörsskulder   1 360 409   1 724 716   
Övriga skulder   234 084   1 231 357   
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 761 383   574 525   
Summa kortfristiga skulder   2 355 876   3 530 597   
            
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   29 842 415   16 187 735   
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Förändring eget kapital  
 
 

  

Aktie- 

kapital 

Överkurs- 

fond 

Ej reg. 

aktiekapital 

Fondutveck 

lingsutg 

Balanserat 

resultat 

Årets  

resultat Totalt 

          

Belopp vid årets ingång 216 731 21 187 313 286 086 11 128 176 -25 737 116 5 575 948 12 657 138 
Disposition enligt beslut av 
årets årsstämma:               

Balanseras i ny räkning         5 575 948 -5 575 948 0 

Fondemission 286 086   -286 086       0 

Nyemission 68 037 4 014 202         4 082 239 

Nyemission 314 676 17 210 498         17 525 174 

Fond utvecklingsutgifter       4 354 087 -4 354 087   0 

Årets resultat           -6 778 013 -6 778 013 

Belopp vid årets utgång 885 530 42 412 013 0 15 482 263 -24 515 255 -6 778 013 27 486 538 
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Kassaflödesanalys 
 
  Helår Helår 

Belopp i SEK                                                                                      Not 1 2021-12-31 2020-12-31 
 
Den löpande verksamheten           
Resultat efter finansiella poster   -6 778 013   5 575 948   
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 14 747 684   -7 954 059   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital   -6 030 329   -2 378 111   
            

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet           
Förändring av rörelsefordringar   547 311   -875 792   
Förändring av rörelseskulder   -1 174 721   1 279 391   
Kassaflöde från den löpande verksamheten   -6 657 739   -1 974 511   
            

Investeringsverksamheten           
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   -4 354 087   -2 811 453   
Investeringar i materiella anläggningstillgångar   -99 825   -71 358   
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar   -50 000   0   
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -4 503 912   -2 882 811   
            

Finansieringsverksamheten           
Nyemission   21 607 413   4 979 300   
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   21 607 413   4 979 300   
            
Årets kassaflöde   10 445 762   121 978   
            

Likvida medel vid årets början           
Likvida medel vid årets början   128 808   6 830   
Likvida medel vid årets slut   10 574 570   128 808   
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Noter 
 
 

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper 
  
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3).  
  
Omräkning av utländsk valuta 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på 
rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella 
fordringar och skulder redovisas som finansiella poster. 
  
Uppskattningar och bedömningar 
Bolagets redovisning av immateriella tillgångar bygger på antaganden och uppskattningar om framtiden. Om dessa 
antaganden väsentligen avviker från de uppskattningar som gjorts kan det innebära en risk för justering av 
redovisade värden under kommande räkenskapsår. 
  
Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. 
  
Ersättning i form av ränta, royalty eller utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att 
få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt. 
  
Ränta redovisas som intäkt enligt den så kallade effektivräntemetoden. Royalty periodiseras i enlighet med den 
aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelning redovisas som intäkt när företagets rätt till betalning 
är säkerställd. 
  
Immateriella tillgångar 
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär 
att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras 
och skrivs av under tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 2012:1 
är uppfyllda.  
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Anläggningstillgångar 
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade 
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.  
  
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande 
avskrivningsprocent tillämpas: 
  
Immateriella anläggningstillgångar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten  20 %   
      

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 14,29 - 20 %   
      

Finansiella instrument 
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när bolaget 
blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att 
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och 
förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när 
förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört. 
  
Kundfordringar/ kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli 
inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
  
Låneskulder och leverantörsskulder 
Leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det 
redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som 
räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid 
förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. 
  
Leasingavtal 
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. 
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. 
  
Inkomstskatter  
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då 
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget 
kapital. 
  
Aktuell skatt 
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt 
som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen. 
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Ersättningar till anställda 
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga 
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad 
anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller 
informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av 
beloppet kan göras. 
  
Offentliga bidrag 
Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att erhållas och 
företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda att täcka investeringar i 
materiella eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas anskaffningsvärden och därmed det 
avskrivningsbara beloppet. 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
 
Nettoomsättning 
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. 
 
Resultat efter finansiella poster 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter. 
 
Avkastning på eget kap. (%) 
Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag 
för uppskjuten skatt). 
 
Balansomslutning 
Företagets samlade tillgångar. 
 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning. 
 
Medelantal anställda 
Medelantal anställda under räkenskapsåret. 
  
 
 

Not 2. Leasingavtal 
 
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 83 986 kronor. 
  
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande: 
  
  2021 2020   
        
Inom ett år 331 144 0   
Senare än ett år men inom 5 år 905 359 0   
  1 236 503 0   
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Not 3. Arvode till revisorer 
 
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning 
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter. 
  
 2021 2020   
        

BDO Mälardalen AB       
Revisionsuppdrag 214 469 50 500   
  214 469 50 500   
        

 
 
 
Not 4. Anställda och personalkostnader 
 
  2021 2020   
        

Medelantalet anställda       
Män 4 1   
  4 1   
       

Löner och andra ersättningar       
Styrelse och VD 1 582 500 101 108   
Övriga anställda 1 540 276 188 600   
Fakturerade arvoden VD och styrelse 219 214 664 080   
  3 341 990 953 788   
        
Sociala kostnader       
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 960 588 57 825   
  960 588 57 825   
        
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 4 302 578 1 011 613   
        
Könsfördelning bland ledande befattningshavare       
Andel kvinnor i styrelsen 20 % 0 %   
Andel män i styrelsen 80 % 100 %   
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Not 5. Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare 
 

  
Styrelseledamöter 

  
Grundlön 

Styrelse- 
arvode 

Fakturerat 
arvode 

  
Totalt 

Arian Bahrami 540 000 83 750 96 714 720 464 
Johan Beijar 0 43 750 0 43 750 
Johanna Sawalha 0 43 750 0 43 750 
Henrik Tisell 0 83 750 0 83 750 
Peter Werme 0 167 500 0 167 500 
VD, Elie Komo 620 000 0 122 500 742 500 
  1 160 000 422 500 219 214 1 801 714 
          

 * Elie Komo och Arian Bahrami anställda sedan 2021-05-01. 

 
 
 
Not 6. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 
 
  2021 2020   
        
Årets nedskrivning lån 0 8 016 900   
  0 8 016 900   
        

  
 

 
Not 7. Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 
 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 14 763 826 11 952 373   
Aktiverade inköp 4 354 087 2 811 453   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 117 913 14 763 826   
        
Årets avskrivningar -669 913 0   
Utgående ackumulerade avskrivningar -669 913 0   
        
Utgående redovisat värde 18 448 000 14 763 826   
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Not 8. Inventarier, verktyg och installationer 
 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Ingående anskaffningsvärden 483 931 412 573   
Inköp 99 825 71 358   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 583 756 483 931   
        
Ingående avskrivningar -271 405 -208 563   
Årets avskrivningar -77 771 -62 842   
Utgående ackumulerade avskrivningar -349 176 -271 405   
        
Utgående redovisat värde 234 580 212 526   
        

 
 

 
Not 9. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 
 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Förutbetalda försäkringspremier 15 227 0   
Förutbetalda hyreskostnader 62 500 0   
Upplupna intäkter 23 419 37 340   
Övr förutbetalda kostnader 159 997 617 219   
  261 143 654 559   
        

  

 
Not 10. Disposition av vinst 
 
  2021-12-31     
        

Förslag till vinstdisposition       
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:       
        
fri överkursfond 42 412 013     
ansamlad förlust -24 515 255     
årets förlust -6 778 013     
  11 118 745     
        
disponeras så att       
i ny räkning överföres 11 118 745     
  11 118 745     
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Not 11. Antal aktier och kvotvärde 
 

Namn 
Antal 

aktier 
Kvot- 
värde   

Antal aktier 2021-12-31 8 855 308 0,1   
Antal aktier 2020-12-31 5 028 171 0,1   
        

  
 
 

Not 12. Data per aktie 
 
 2021-12-31 2020-12-31     
Resultat per aktie före utspädning -1,05 1,28     
Resultat per aktie efter utspädning -1,05 1,25   
Genomsnittligt antal aktier före utspädning 6 484 226 4 348 811     
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning 8 287 608 4 448 811     
Antal aktier vid periodens slut 8 855 308 5 028 171     
         

 
 
 

Not 13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Upplupna semesterlöner 388 938 28 326   
Upplupna sociala avgifter 122 204 8 900   
Upplupna avtalskostnader 15 673 16 917   
Upplupna räntekostnader 0 129 412   
Övriga upplupna kostnader 234 568 390 970   
  761 383 574 525   
        

 
 
 

Not 14. Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 
 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
Avskrivningar 747 684 62 842   
Nedskrivning lån 0 -8 016 900   
  747 684 -7 954 058   
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Not 15. Ställda säkerheter 
  2021-12-31 2020-12-31   
        
        
Företagsinteckning 9 000 000 9 000 000   
  9 000 000 9 000 000   

 
 
 
 
Not 16. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
 
Kiliaro, nästa generations bildgalleri-app för att lagra, 
dela och socialisera kring foto och video, har under 
april månad 2022 inlett ett avtal med en av Turkiets 
största smartphonetillverkare. 
I och med det nya avtalet kommer Kiliaros app att 
förinstalleras på samtliga nya telefoner.  
Kunderna kommer få Kiliaro premium med 
obegränsat utrymme i mobilen helt kostnadsfritt 
under sex månader. Därefter erbjuds man att mot 
betalning behålla premiumtjänsten och alla sina 
sparade filer i molnet. Intäkterna delas mellan Kiliaro  
 
 
 

 
och Reeder på de användare som väljer att 
uppgradera. 
Smartphone-tillverkaren Reeder säljer idag cirka 1,2 
miljoner nya mobiler varje år och har flera miljoner 
befintliga kunder. Kiliaro får tack vare samarbetet 
även möjlighet till exponering mot miljontals 
befintliga Reeder-användare. 
– Enbart med detta samarbete siktar vi mot 2,5 miljoner 
förinstalleringar på Android under de närmaste två åren. 
Vi ser dessutom flera intressanta marknader i Asien med 
liknande möjligheter att etablera oss på inom en snar 
framtid, säger bolagets VD Elie Komo. 
.
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Revisionsberättelse 
 
Till bolagsstämman i Kiliaro AB 
Org.nr. 556955-4271 
 
Rapport om årsredovisningen 
 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Kiliaro AB för år 2021. Bolagets årsredovisning ingår 
på sidorna 12-29 i detta dokument. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen 
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Kiliaro ABs finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 

 
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 Kiliaro AB 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. 
 

Annan information än årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för den andra informationen. Den andra 
informationen består av på sidorna 2-11 (men 
innefattar inte årsredovisningen och vår 
revisionsberättelse avseende denna). 
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar 
inte denna information och vi gör inget uttalande 
med bestyrkande avseende denna andra information. 
I samband med vår revision av årsredovisningen är 
det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen i 
väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi 
även den kunskap vi i övrigt inhämtat under  

 
 
 
 
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt 
verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 
Om vi, baserat på det arbete som har utförts 
avseende denna information, drar slutsatsen att den 
andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 
inget att rapportera i det avseendet. 

 
Styrelsens och verkställande direktörens 
ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att 
den 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 som inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller misstag. 
 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar 
styrelsen och verkställande direktören för 
bedömningen av bolagets 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 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. 



 

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, 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. 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 förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de 
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 
•  utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

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, 
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 har vi även 
utfört en revision av styrelsens och verkställande 
direktörens förvaltning för Kiliaro AB för år 2021 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 Kiliaro AB 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 verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets 
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 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. 
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