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VD Petter Backgren kommenterar aret 2020 

Forsaljningen under aret okade med 26% jamfort med foregaende ar, ett resultat 
som far anses vara positivt under radande omstandigheter med COVID-19 som 
forsvarat forsaljningsarbetet. Omsattningen for fjarde kvartalet uppgick till 2,0 
MSEK (2,4 MSEK) vilket ger en forsaljning under aret pa ca 11,7 MSEK (9,3 MSEK). 

Forsaljningen under kvartalet bestod till star del av lronhand till den asiatiska 
marknaden, dar tester nu ar initierade inom olika delar av industrin. 
Malsattningen ar att utvardera hur lronhand bast ska implementeras pa 
arbetsplatser och i befintlig portfolj av produkter for forsaljning och uthyrning. 

Den kliniska studien med Carbonhand har prioriterats under pandemin, resultat forvantas under 2021 
Under perioden presenterades preliminara data for 21% av studiepopulationen fran iHand-studien, en 
multicenter-studie som pagar i Holland dar patienter med forsvagat handgrepp pa grund av stroke eller annat 
trauma anviinder Carbonhand i hemmet under 6 veckor. Resultatet visar pa en tydlig kraftforstarkning hos 
patienterna med i genomsnitt 3 kilos okad greppstyrka. 

Studien som forvantas vara klar under 2021 kan oppna upp en varldsmarknad for Carbonhand. Enligt 
Varldshiilsoorganisationen overlever 10 miljoner manniskor varlden over en stroke varje ar och for 
strokepatienter ar nedsatt handfunktion en av de vanligaste konsekvenserna och akuta funktionsnedsattningar 
i hand eller arm sker hos upp till 87% av alla strokepatienter. 

Nasta generation av lronhand borjar ta form 
Utvecklingsarbetet med nasta generation av lronhand har fortsatt haft ett stort fokus under perioden. Den 
kommande versionen av lronhand har en rad forbattringar som innebar att den kommer kunna hjalpa annu 
fler arbetare. Ett av forbattringsomradena ar den biomekaniska funktionen, dvs hur kraften overfors till 
fingrarna for att fa ett naturligare och effektivare grepp vid olika typer av arbetsmoment. I det arbetet har vi 
ett nara samarbete med specialistkompetens inom handkirurgi. Nasta version av lronhand kommer aven att 
vara snabbare, ha ett mer intuitivt kontrollsystem och ha fler sensorer for att handsken ska aktiveras och ge 
kraft vid ytterligare arbetsuppgifter och pa sa siitt bredda anviindningsomradet for systemet. 

Fortsatt e,cpandering av var kommersiella infrastruktur I Aslen 
Var satsning pa Asien har fatt en bra start och vi har redan salt ett tiotal system. Vara distributorer har 
genomfort utbildningar bade for egen personal och for potentiella kunder, deltagit pa miissor och dragit igang 
ett flertal intressanta kundprojekt. 

Sid 2 (25) 

Utover satsningen i Asien som nu borjar ge effekt har stora foretag inom nya branscher fatt upp ogonen for 
lronhand och utvarderar systemet for implementering. Exempelvis iir det foretag inom livsmedels- och 
transportindustrin. Ett stort globalt foretag som arbetar inom transport och mobilitet har genomfort 
framgangsrika tester med lronhand. Testerna har rent stor uppmarksamhet inom bolaget och nu planeras 
utvidgade tester pa ett antal av foretagets anliiggningar i Europa och USA. Aven var partner Loxam i Frankrike 
hyr ut allt fler system till foretag inom nya branscher och tilliimpningar. 
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COVI D-19

COVID-19 pandemin har kraftigt begränsat möjligheterna att träffa våra partners och kunder internationellt,
även om det till viss del kan ersättas av virtuella möten är det svårt att genomföra tester eller utbilda
operatörer. Sedan pandemin bröt ut har företaget växlat upp det strategiska arbetet genom att accelerera
produktutvecklingsarbetet och uppgradera det kommersiella nätverket av samarbetspartners. Vi arbetar
med målsättningen att Bioservo ska vara ännu bättre förberett för fortsatt kommersialisering så snart
restriktionerna till följd av pandemin lättas upp.

Pandemin har försenat slutförandet av långtidstesterna då access till fabriker och operatörer stoppats. Vår
nuvarande målbild är att testerna hos General Motors ska vara genomförda under 2021 och att vi startar
uppföljande tester hos Toyota Motors i USA under andra kvartalet.

Personliga reflektioner

Utvecklingsarbetet har under året varit framgångsrikt vilket resulterar i att vi under 2021 introducerar en
uppgraderad version av Ironhand som inom ett flertal områden förbättrar användarupplevelsen och öppnar
upp för att använda Ironhand inom nya användningsområden och arbetsuppgifter. Min övertygelse är att
inom en snar framtid kommer vår teknologi implementeras inom bil-, och byggindustrin för att senare
användas bredare i alla industrier med greppintensiva arbetsuppgifter.

Under 2021 planerar företaget även att avsluta den kliniska studien iHand som pågår med Carbonhand, en
milstolpe som förväntas ge vår teknologi ett starkt vetenskapligt stöd. Om studiens resultat ligger i linje med
de preliminära data som redan presenteras, står företaget inför en global kommersialisering av Carbonhand
med vetenskapligt stöd och möjligheten att även ge patienter världen över rehabiliterande hjälp vid nedsatt
handfunktion.

Bioservo är väridsledande inom mjuka, aktiva kraftförstärkande exoskelett och applikationsområdena och
produktportföljen vi kan applicera vår teknologi inom är omfattande. Bioservo står inför en tillväxtresa och är
väl förberett för att dra nytta av sin unika och ledande position.

Kista 26 mars

Petter Bäckgren
VD
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Bioservo Technologies AB med säte i Stockholm,
organisationsnummer 556650-7264, avger härmed årsredovisningen för räkenskapsåret 2020.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Bioservo Technologies AB (publ) är ett världsledande företag inom bärbara, muskelförstärkande system för
människor som behöver extra styrka och uthållighet. Alla våra innovativa produkter och system är designade
för att hålla människor starka, friska och effektiva.

Bolaget har en unik global position inom soft exoskeleton-teknologi för handen, både för industriella
tillämpningar som förbättrar arbetares hälsa och för att förbättra livskvalitet för personer med nedsatt
muskelstyrka.

Bioservo Technologies grundades 2006 genom ett samarbete mellan forskare på Kungliga Tekniska Högskolan
och läkare på Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Bioservo Technologies är ett svenskt publikt aktiebolag med
huvudkontor och verksamhet i Kista norr om Stockholm. Aktien noterades på Nasdaq First North Growth
Market den 22 maj 2017.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret

- Bioservo lanserade en ny version av lronhand, utvecklad för att ge en ännu bättre användarupplevelse.
lronhand® 1.6 ger operatören möjlighet att via en app anpassa handskens inställningar och levereras med
en uppdaterad handske med ökad komfort samt en alternativ bärlösning för förbättrad ergonomi.

- Loxam lade beställningar på 100 avtalade lronhand-system, till ett värde av 6,8 MSEK. Systemen är
tillgängliga för uthyrning i 19 städer runt om i Frankrike, och ska användas för att möta behovet av
säkrare arbetsplatser.

- lronhand® vann NASA Commercial Invention of the Year Award 2020. Vi är mycket stolta över att ha fått
detta pris som är ett erkännande för hårt och framgångsrikt arbete under de senaste åren. Utmärkelsen
har fätt stor spridning internationellt i form av artiklar och inlägg i sociala medier.

- Vi har ytterligare stärkt vårt distributörsnätverk för att möta det ökande intresset för lronhand från USA
och Asien. Under året har vi tecknat avtal med flera framstående företag i USA, Sydkorea, Japan, Italien,
Finland, England och Tyskland.

- Den riktade nyemissionen som skedde 26 november 2020 gav en emissionslikvid på 13,4 MSEK netto efter
emissionskostnader och förstärkte bolagets finansiella position.

- Bioservo har erhållit statligt stöd för kortidspermitteringar på grund av COVID-19. Totalt helåret har stöd
om 4,7 MSEK lyfts och ligger redovisat under övriga rörelseintäkter.

- Preliminära resultat i en pågående klinisk studie är mycket lovande och öppnar upp nya marknader för
Carbonhand. 1 studien undersöks den terapeutiska effekten av att använda Carbonhand i hemmet, dvs att
användningen ger en kvarvarande effekt även efter att handsken använts. Resultaten visar på en
förbättrad greppstyrka och att handsken hjälper användarna i vardagen.

BIOSERVO
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Framtidsutsikter

Bioservo Technologies avser att under kommande år fortsätta kommersialisering och utveckling av bolagets
produkter och patenterade teknik inom segmenten industri samt hälso- och sjukvård. Bolaget kommer
långsiktigt att skala upp produktionsprocesserna och öka insatserna avseende marknadsföring och försäljning
för lronhand samt driva den kliniska studien för att undersöka den rehabiliterande effekten av handsken
Carbonhand.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Risker är en naturlig del av all affärsverksamhet och en viss nivå av risktagande är en förutsättning för
ekonomisk tillväxt. Styrelsen bär det yttersta ansvaret för Bioservos riskhantering, men aktiviteter för att
hantera dessa fördelas på samtliga nivåer inom bolaget.

Bioservo utsätts genom sin verksamhet för olika finansiella risker såsom valutarisk, ränterisk, kreditrisk och
likviditetsrisk. Bolagets verksamhet handlar i nuläget i huvudsak om att utveckla och kommersialisera ny
teknologi. Utvecklingsarbetet och uppbyggnad av processer för produktion och distribution är därigenom
förknippade med såväl affärsmässiga risker, som att produktutvecklingen försenas eller att kostnaderna blir
högre än förväntat eller förlust av nyckelpersoner i bolaget, som marknadsrisker och regulatoriska risker.

Forskning och utveckling

Bolaget har under året bedrivit forskning och utveckling inom följande områden:
- Vidareutveckling av mekanik, elektronik, textil och mjukvara
- Sensorteknologi med fokus på robusthet och tvättbarhet
- Förbättringar avseende kraftöverföring och komfort i handsken
- Utveckling av app för konfigurering av Ironhand
- Produktionsprocesser och montagemetoder
- Klinisk studie for att påvisa rehabiliterande effekt av Carbonhand®. Alla publikationer finns på får websida
https://www.bioservo.com/sv/halso-sjukvard/kliniska-studier

Bioservos ambition är att forsatt vara ledande inom aktiva exoskelett och investerar därför kontinuerligt i att
utveckla teknologin och förbättra produkterna.

Finansiell översikt

Nettoornsättning
Nettoomsättningen ökade med 26 ¾ till 11,7 (9,3) MSEK för helåret 2020. Försäljningsökningen under året
bestod till stor del av försäljning av lronhand® till Loxam och expansion till den asiatiska marknaden.

Rot oRo! ostnodet

Rörelsens kostnader uppgick till 46,0 (47,8) MSEK för helåret 2020. Bolaget såg en kostnadsökning under det
första kvartalet som var relaterad till den globala lanseringen av industrihandsken lronhand, utökning av
produktionskapaciteten samt för genomförandet av den kliniska studien i EU-projektet. Kostnaderna
balanserades under det andra, tredje och fjärde kvartalet av besparingsåtgärder som implementerats för att
bemöta konsekvenserna av CO VI D-19.

Rörelseresultat
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -20,6 (-19,4) MSEK, medan rörelseresultatet (EBIT)
uppgick till -26,3 (-23,2) MSEK.

Periodens resultat
Periodens resultat uppgick till -26,3 (-23,2) MSEK motsvarande ett resultat per aktie om -1,82 (-2,35) SEK.

JBIOSERVO
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Finansiell översikt forts.

Kassaflöde
Perfodens kassaflöde uppgick under året till -4,4 (31,4) MSEK. Kassaflödet för den löpande verksamheten
uppgick till -16,6 (-25,9) drivet till stor del av en positiv utveckling av rörelsekapitalet.

Finansiell ställning och investeringar
Totala tillgångar uppgick per den 31 december 2020 till 70,6 (81,3) MSEK. Likvida medel uppgick per den 31
december 2020 till 52,6 (56,9) MSEK. Soliditeten uppgick till 88% (93%) vid periodens utgång.

Medarbetare

Antal anställda uppgick per den 31 december 2020 till 2$ (29) personer.

Aktien

Bioservo Technologies AB handlas sedan den 22 maj 2017 på Nasdaq First North Growth Market under
kortnamnet “BIOS”. Antalet utestående aktier per bokslutsdagen var 15 79$ 321 (14 29$ 321) stycken med ett
kvotvärde om 0,2 kr. Genomsnittligt antal aktier under året var 14 438 047 (9 876 615) stycken. Aktiekursen
uppgick per den 30 december 2020 till 17,25 kronor per aktie, motsvarande ett totalt marknadsvärde om
272,5 miljoner kronor.

Ägarförhållanden

Vid periodens slut hade bolaget cirka 2 740 aktieägare. Bolagets tre största aktieägare var per den
30december 2020 Tellacq Group AB med 20,81%, Anders Lundmark med 9,66% samt Försäkringsbolaget
Avanza Pension 5,5%. Bioservos ägarförteckning med de största aktieägarna presenteras på bolagets
hemsida.

Certified Adviser

FNCA Sweden AB är Bioservo Technologies Certified Adviser.

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets slut

Bioservo har erhållit finansiering på 5 MSEK inom ramen för Horizon 2020 för att utveckla nästa generation av
rehabiliterande och assisterande kraftförstärkande handskar.

Bioservo avslutade kortidspermitteringen på grund av COVID-19 den 1:a januari 2021 för att kunna accelerera
utvecklingen av externt finansierade projekt.

Effekterp go COVtO19 på Bioservo Technologies ABs verksamhet

Innan COVID-19 pandemin bröt ut så initierade Bioservo en bred lansering av lronhand® tillsammans med
distributörer 1 USA, Frankrike och Tyskland, med ett stort fokus på bilindustrin, flygplanstillverkning,
byggindustrin och dess underleverantörer.

Dessa prioriterade marknader och branscher har under perioden varit helt eller delvis nedstängda för externa
besökare vilket har försenat Bioservos pågående lansering av lronhand® och pågående utvärderingsprojekt
som genomförs hos olika kunder.

Om tillgängligheten till kunder på våra prioriterade marknader inom våra fokusområden fortsätter att vara
begränsad för våra distributörer kommer Bioservos försäljning att fortsatt påverkas negativt.

Så länge COVID-19 påverkar verksamheten kommer Bioservo fortsatt fokusera på att driva all kommersiell
verksamhet genom digitala kanaler samt att arbeta intensivt med produktutveckling för att vara ännu bättre
förberedd och kunna kapitalisera på de affärsmöjligheter som kommer att finnas när branscher och företag
drar igång igen.

BIOSERVO
Strcngh fn Lie



Sid 7 (25)

Bioservo Technologies AB

556650-7264

Flerårsöversikt 2020 2019 2018 2017

Nettoomsättning 11 662 9269 6707 4672
Resultat efter finansiella poster -26 323 -23 246 -22 190 -19 307
Balansomsiutning 70616 81 260 5024$ 72 308
Soliditet % 8$ 93 80 94

Resultat per aktie före utspädning, SEK -1,82 -2,35 -3,12 -0,24

Resultat per aktie efter utspädning, SEK -1,82 -2,35 -3,12 -0,24
Genomsnittligt antal aktier före och efter utspädning 14438 047 9 $76 615 8 936 451 8021 130
Antal utstående aktier per balansdagen 15 798 321 14 298 321 $936451 8936451

Nyckeltaisdefinitioner

Nr t bomä tt rr
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Sa/mr 00? Slutna??
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Resultat per aktie före och efter utspädning
Årets resultat dividerat med vägt genomsnittligt antal aktier under perioden före respektive efter utspädning.

Utdelning

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

överkursfond 191 516 598
ansamlad förlust -109 603 788
årets förlust -26 323 189

55 589 621
disponeras så att
i ny räkning överföres 55 589 621

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt
kassaflödesanalys med noter.

7BIoSERVo
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RESU LTATRÄKN ING 2020-01-01 2019-01-01
Not 1 2020-12-31 2019-12-31

Rörelsens intäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 11 662 9 269
Övriga rörelseintäkter 2 $ 030 15 332

Summa rörelsens intäkter, lagerförändring m.m. 19 692 24601

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -6581 -4 146
Övriga externa kostnader -10 828 -17 447
Personalkostnader 3 -22 919 -22 385
Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar -4 041 -3 864

Övriga rörelsekostnader -1 649 -

Summa rörelsekostnader -46 018 -47 842

Rörelseresultat -26 326 -23 241

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter 3 -5

Summa finansiella poster 3 -S

Resultat efter finansiella poster -26 323 -23 246

Resultat före skatt -26 323 -23 246
Skatt på årets resultat 4 - -

ÅRETS RESULTAT -26323 -23246

‘7BIOSERVO
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BALANSRÄKNING Noti 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 5 7 203 10592
Patent, varumärken samt liknande rättigheter 6 2 813 2 119

Summa immateriella anläggningstillgångar 10 016 12 711

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 7 355 504

Summa immateriella anläggningstillgångar 355 504

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar

- 40

Summa finansiella anläggningstillgångar - 40

Summa anläggningstillgängar 10 371 13 255

Omsättningstillgängar

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 3 022 5 268
Färdiga varor och handelsvaror 93 -

Summa varulager 3 115 5268

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 635 3326
Övriga fordringar 826 355
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3105 2121

Summa kortfristiga fordringar 4 566 5 802

Kassa och bank
Kassaochbank 8 52564 56935

Summa kassa och bank 52564 56 935

Summa omsättningstillgångar 60 245 68 005

SUMMATILLGÅNGAR 70616 81260

€TBIOSERVO
Sfrenqh for Lfe



Sid 10 (25)

Bioservo Technologies AB

556650-7264

BAIANSRÄKN ING Not 2020-12-31 201942-31

EG ET KAP 1TAL OCH SKU WER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Aktiekapital 3 160 2 860
Fond för utvecklingsutgifter 3 562 5 352

Summa bundet eget kapital 6 722 8 212

Fritt eget kapital
Överkursfond 191 516 178 445
Balanserad resultat -109 604 -88 148
Årets resultat -26 323 -23 246

Summa fritt eget kapital 55 589 67 051

Summa eget kapital 62311 75 263

Avsättningar
Övriga avsättningar 315 -

Summa avsättningar 315 -

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder

- 5
Leverantörsskulder 2 549 1 837
Övriga kortfristiga skulder 894 900
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4547 3 255

Summa kortfristiga skulder 7 990 5 997

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 70616 81 260

Förändring av eget kapital
• Fond

Aktie- Overkurs- Balanserat Årets
• utvecklings- Totaltkapital • fond resultat resultatutgifter

Belopp vid årets ingång 2 860 5 352 178 445 -88 148 -23 246 75 263

Förändring fond för

utvecklingsutgifter -1 790 1 790 -

Nyemission 300 13950 14250

Emissionskostnader -879 -879

Disposition enligt beslut av årets
årsstämma: -23 246 23 246 -

Årets resultat -26 323 -26 323

Belopp vid årets utgång 3 160 3 562 191 516 -109 604 -26 323 62 311

JBIoSERVo
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KASSAFLÖDESANALYS 2020-01-01 2019-01-01
2020-12-31 2019-12-31

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -26 326 -23 241
Avskrivningar 4041 3 864
Avsättningar för garantier 315 -

Erhållen ränta 3 -5

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital -21 967 -19 382

Förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager 2 152 -2 753
Förändring av rörelsefordringar 1 236 344
Förändring av rörelseskulder 1 993 -4 107

Kassaflöde från den löpande verksamheten -16 586 -25 898

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggningstillgångar

- -27
Investering i finansiella anläggningstillgångar 40 -40
Investering imateriella anläggningstillgångar -1 196 -1025

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 156 -1 092

Finansieringsverksamheten
Nyemission 14 250 64 342
Emissionskostnader -879 -5 978
Erhållna optionspremier - -

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 13 371 58 364

Summa periodens kassaflöde -4 371 31 374
Likvida medel vid årets början 56 935 25 561

Likvida medel vid årets slut 52 564 56 935

BIOSERVO
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3). Vi följer BFNAR 2020:1 Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset.

Fordringar och skulder i 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.

Intäktsredovisning
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är
förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor och beloppen anges i tkr om inget annat anges.

Finansiella instrument
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde, vilket motsvarar nuvärdet
av framtida betalningar diskonterade med den effektivränta som beräknats vid anskaffningstillfället. Kortfristiga
fordringar redovisas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Kortfristiga skulder, vilka
förväntas bli reglerade inom 12 månader, redovisas till nominellt belopp.

Nedskrivningar
Skulle en indikation om en värdenedgång beträffande en tillgång föreligga fastställs dess återvinningsvärde.
Överstiger tillgångens bokförda värde återvinningsvärdet skrivs tillgången ner till detta värde. Återvinningsvärdet
definieras som det högsta av marknadsvärdet och nyttjandevärdet. Nedskrivningac redovisas över
resultaträkningen.

Ersättning till anställda — pensioner
Bolagets pensionsplaner omfattar avgiftsbestämda pensionsplaner. 1 avgiftsbestämda planer betalar företaget
fastställda avgifter till en separat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare förpliktelser.
Samtliga pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda planer vilket innebär att erlagd premie redovias som
kostnad i takt med att pensionen tjänas in.

Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen.
Utvecklingsutgifter som tillför funktionalitet och värde redovisas som immateriella tillgångar när följande kriterier
är uppfyllda.
- det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att färdigställa tillgången
- avsikt och förutsättning finns att sälja eller använda tillgången
- det är sannolikt att tillgången kommer generera intäkter eller leda till kostnadsbesparingar
- utgifterna kan beräknas på ett tillfredställande sätt

Direkt hänförbara utgifter som balanseras som en del av en immateriell tillgång, innefattar utgifter för anställda
och en skälig andel av indirekta kostnader. Övriga utvecklingskostnader, som inte uppfyller ovanstående kriterier,
kostnadsförs när de uppstår.

BIOSERVO
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Materiella anlaggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar. 1 anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänfärliga till
förvärvet.

Avskrivningar immateriella och materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar sker linjärt över tillgången beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade
förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i

resultaträkningen.

Immateriella anläggningstillgängar
Följande avskrivningstider tillämpas:

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete 5 år
Patent 5 år

För balanserade utvecklingsavgifter påbörjas avskrivning så snart tillgången färdigställts och kan användas på
avsett sätt.

Materiella anläggningstillgångar
Följande avskrivningstider tillämpas:

Inventarier Sår

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som
en kostnad linjärt över leasingperioden.

Varulager
Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen.
Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den
valda värderingsmetoden innebär att inkurans varulagret har beaktats.

lnkomstskatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen,
förutom i de fall den avser poster som redovisas direkt i eget kapital. 1 sådana fall redovisas även skatten i eget
kapital. Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader. En
temporär skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång skiljer sig från det skattemässiga värdet.

Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skattesats som har beslutats eller aviserats per balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt att framtida skattemässiga överskott
kommer att finnas mot vilka de temporära skillnaderna kan nyttjas.

Offentliga bidrag

Bolaget har sökt och sedan deltagit i ett antal EU finansierade projekt med Europeiska samarbetspartner. 1 dessa
projekt erhåller Bioservo kostnadstäckning för 70% alternativt 100% av nedlagda kostnader. Dessa kostnader
består dels av arbetade timmar men även indirekta och direkta kostnader.

Projektens utveckling och budgetuppföljning redovisas löpande till EU.
Offentliga bidragen 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 som betalas ut 1 förskott
intäktsförs i takt med utfört arbete som ingår i det specifika projekt som bidraget avser. 1 enlighet med BFNAR
2020:1 har bidrag i form av stöd för korttidspermittering redovisats som intäkt det räkenskapsår som stödet
hänför sig till, när bedömning gjorts att stödet med rimlig säkerhet kommer att erhållas.

BIOSERVO
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Viktiga uppskattningar och bedömningar för redovisningsändamål

För att upprätta finansiella rapporter gör företagsledningen bedömningar och uppskattningar som påverkar de
redovisade beloppen av tillgångar och skulder, intäkter och kostnader. Verkliga utfall kan avvika från dessa
uppskattningar och bedömningar. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för
väsentliga justeringar i redovisade värdet är främst värderingen av immateriella anläggningstillgångar. 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 högsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för
försäljningskostnader och nyttjandvärdet.

Teckningsoptioner

Per 2020-12-31 finns 446 230 utestående teckningsoptioner. Sammanlagt berättigar teckningsoptionerna till
teckning av totalt 810 994 aktier. Teckningsoptionerna är utgivna dels inom ramen för ett optionsprogram för
nyckelpersoner och anställda i bolaget. Teckningsprogrammen är föremål för sedvanliga omräkningsvillkor i
samband med emissioner mm.

Med anledning av att teckningskursen i den riktade emissionen 26 november 2020 fastställts på marknadsmässiga
grunder föreligger ingen grund för omräkning av teckningskurs och antal aktier som var teckningsoption berättigar
till teckning för, då innehavare av teckningsoptionerna inte har missgynnats i relation till andra befintliga
aktieägare.

Serie 2016-2023

Antalet utställda optioner uppgår till 60 520 som ger rätt att teckna maximalt 355 857 aktier. Teckningskursen är
mellan 23,39 SEK och 37,00 SEK per aktie beroende på när under teckningsperioden teckningen sker.
Teckningsoptionerna kan utnyttjas 2 januari 2017 till 31december2023.

Vid fullt utnyttjande av samtliga utställda teckningsoptioner ökar antalet aktier och röster Bolaget med 355 857
aktier, envar med ett kvotvärde om 0,20 SEK, medförande att Bolagets aktiekapital ökar med
maximalt 71 171,40 SEX.

Serie 2018-2023

Antalet utställda optioner uppgår till 385 710 som ger rätt att teckna maximalt 455 137 st aktier. Teckningskursen
är 25,51 kr per aktie och kan utnyttjas från första kvartalet 2023 till 15 december 2023.

Vid fullt utnyttjande av samtliga utställda teckningsoptioner ökar antalet aktier med 455 137 aktier, envar med ett
kvotvärde om 0,20 SEK, medförande att Bolagets aktiekapital ökar med maximalt 91027,40SEK.

€JBIOSERVO
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Övriga rörelseintäkter

1 övriga rörelseintäkter ingår ersättningar som erhållits för de EU finansierade utvecklingsprojekt som bolaget har
deltagit i, med 2484 TSEK (14 623 TSEK)

1 övriga rörelseintäkter ingår stöd för korttidspermittering från Tillväxtverket, med 4669 TSEK (OTSEK)

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda 2020 2019

Kvinnor 9 9

Män 19 20

Totalt 28 29

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader 2020 2019
Löner och andra ersättningar styrelse, VD och ledande befattningshavare 6 024 4 502
Löner och andra ersättningar övriga anställda 11 522 10990
Sociala kostnader och pensionskostnader* 4 895 5 981
* Varav avser Pensionskastnader (1 442) (1 623)

Totala löner, andra ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 22 441 21 473

Känsfärdelning bland ledande befattnmgsha vare

Andel kvinnor 1 styrelsen 6% 17%

Andel män i styrelsen 94% 83%

Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0% 0%

Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100% 100%

Personalkostnader om 0SEK ( 0SEK) har balanserats som utvecklingskostnader

Med övriga ledande befattningshavare avses de personer som tillsammans med verkställande direktören utgör
bolagets ledning. Antalet personer i gruppen är 7 (6). Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår arvode i
enlighet med årsstämman beslut. Nedanstående tabell visar erhållna ersättningar.

JBIoSERVo
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Löner och ersättningot till styrelsen

1 de fall styrelsearvode faktureras ingår sociala kostnaden i redovisat belopp.

2020 .. Övriga
Grund/on Pensions

Befattning ersatt- Totalt
/orvode kostnader

niogar
Anders Lundmark Styrelseordförande 200 - - 200

Runar Bjorklund Styrelseledamot 80 - - 80

Hans Von Holst Styrelseledamot 27 - - 27

Karin Ruiz Styrelseledamot 27 - - 27

Kunal Pandit Styrelseledamot 80 - - 80

Nikolaj Sörensen Styrelseledamot 80 - - 80

Claes Mellgren Styrelseledamot 53 - - 53

Petter Bäckgren VD 2 066 367 2 433

Övr ledande befattningshavare 3 411 272 3 683

6024 639 6663

2019 Ovrigo
Grund/on .. Pensions

Befattning ersatt Totalt
/ arvode kostnader

nio oar
Anders Lundmark Styrelseordförande 200 - - 200

Tomas Ward Styrelseledamot 33 - - 33

Hans Von Holst Styrelseledamot 80 - - 80

Runar Bjørklund Styrelseledamot 80 - 80

Karin Ruiz Styrelseledamot 80 - - 80

Kunal Pandit Styrelseledamot 80 - 80

Nikolaj Sörensen Styrelseledamot 53 - 53

Petter Backgren VD 1 473 360 1 833

Övr ledande befattningshavare 2 423 246 2 669

4 502 606 5 108

BIOSERVO
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Not 4 Skatt på årets resultat

Bioservo ändrade princip 2018 om att inte aktivera uppskjutna skattefordringar förrän bolaget redovisar positiva
skattemässiga överskott. Det totala skattemässiga underskottet uppgår till 142 579 TSEK (116 302).

Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbete m.m.

202042-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 18927 18 688

Inköp 268 239

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 195 18 927

Ingående avskrivningar enligt plan -8 336 -4736

Årets avskrivningar enligt plan -3 656 -3 600

Utgående ackumulerade avskrivningar -11 992 -8 336

Utgående redovisat värde 7 203 10 591

Immateriella tillgångar innefattar främst aktiverade utvecklingsavgifter för framtagning av nya produkter.

Aktiveringen sker med arbetade timmar som bas då det är lönekostnader för utvecklingsavdelningen som

aktiveras.

Not 6 Patent, varumärken m.m
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 3 134 2 349

Inköp 929 785

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 063 3 134

Ingående avskrivningar -1 015 -907
Årets avskrivningar -235 -108

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -1 250 -1 015

Utgående planenligt restvärde 2 813 2 119
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Not 7 Inventarier
2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 748 721
Inköp 27
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 748 748

Ingående avskrivningar -244 -100
Årets avskrivningar -149 -144
Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -393 -244

Utgående planenhigt restvärde 355 504

Not 8 Eventualförphiktelser

2020-12-31 2019-12-31
Övriga eventualförpliktelser 50 50

Summa eventualförpliktelser 50 50
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Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bioservo har erhållit finansiering på 5 MSEK inom ramen för Horizon 2020 för att utveckla nästa generation av
rehabiliterande och assisterande kraftförstärkande handskar.

Bioservo avslutade kortidspermitteringen på grund av COVID-19 den 1:a januari 2021 för att kunna accelerera
utvecklingen av externt finansierade projekt.

Effekter p g a CO VID-ID på Biaservo Technologies ABs verksamhet

Innan COVID-19 pandemin bröt ut så initierade Bioservo en bred lansering av lronhand tillsammans med
distributörer i USA, Frankrike och Tyskland, med ett stort fokus på bilindustrin, flygplanstillverkning,
byggindustrin och dess underleverantörer.

Dessa prioriterade marknader och branscher har under perioden varit helt eller delvis nedstängda för
externa besökare vilket har försenat Bioservos pågående lansering av lronhand och pågående
utvärderingsprojekt som genomförs hos olika kunder.

Om tillgängligheten till kunder på våra prioriterade marknader inom våra fokusområden fortsätter att
vara begränsad för våra distributörer kommer Bioservos försäljning att fortsatt påverkas negativt.

Så länge COVID-19 påverkar verksamheten kommer Bioservo fortsatt fokusera på att driva all
kommersiell verksamhet genom digitala kanaler samt att arbeta intensivt med produktutveckling för att
vara ännu bättre förberedd och kunna kapitalisera på de affärsmöjligheter som kommer att finnas när
branscher och företag drar igång igen.
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Undertecknade försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en
rättvisande bild av företagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt
över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Kista 26 mars 2021

Nikolaj Sørensen

Styrelseledamot

7BIOSERVO
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Undertecknade försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en
rättvisande bild av företagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt

över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Kista 26 mars 2021

Styr eledamot
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Undertecknade försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en
rättvisande bild av företagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt
över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Kista 26 mars 2021

Kurfdit

Styrelseledamot
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Undertecknade försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en
rättvisande bild av företagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt
över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Kista 26 mars 2021

;.

Claes Mellgren /
Styrelseledamot
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Undertecknade försäkrar att årsredovisningen har upprättats enlighet med god redovisningssed och ger en
rättvisande bild av företagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt
över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Kista 26 mars 2021

Petter Bäckgren

Verkställande Direktör
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Undertecknade försäkrar att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en
rättvisande bild av företagets ställning och resultat samt att förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt
över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskrivet väsentliga risker och
osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Kista 26 mars 2021

/7 r\ 42
Anders Lundmark

Styrelseordförande

Revisorspäteckning

Min revisionsberättelse har lämnats 2021 -3

/iAnna Stenberg
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstärnman 1 Bioservo Technologies AB
Org. nr 556650-7264

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Bioservo
Technologies AB för år 2020. Bolagets årsredovisning ingår på
sidorna 4-25 i detta dokument.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Bioservo Technologies AB:s finansiella
ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.

Grundför uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Bioservo
Tcchnologies AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser all de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen och återfinns på sidorna 2-3. Det är styrelsen
och verkställande direktören som har ansvaret för denna andra
information.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och jag gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.
1 samband med min revision av årsredovisningen är det mitt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig
med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även
den kunskap jag i övrigt inhämtat under revisionen samt
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.

Om jag, baserat pä det arbete som har utfärts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera
detta. Jag 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 på
misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören for bedömningen av bolagets förmåga
att tortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam
heten 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

Mina 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 på
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
mina 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 jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utfär
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 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 jag mig en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
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• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osälcerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningama i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra förfaftningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Bioservo Technologies AB för år 2020 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Grundför uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns

ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Bioservo
Technologies AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och 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, medels
förvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den 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

Mitt mål beträffande revisionen av förvalta ingen, och därmed
mitt 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,
ärsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mäl beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 akliebolagsiagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskapema.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar
fattade beslut beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens
förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust
harjag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den 26:e mars 2021

nna Stenberg
Auktoriserad revisor
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