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Styrelsen och verkställande direktören för lnuheat Group AB, 556944-8094, med säte i Hovås, får
härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31 .

Allmänt om verksamheten
lnuheat affärside är att utveckla, producera och sälja systemet lnuheat Wearable Heating Platform,
(IWHP), till producenter inom konfektionsindustrin. Bolaget säljer sina komponenter och digitala
tlanstei till klädtillverkare, som integrerar värmesystemet i delar av den egna klädkollektionen. Slutligen
6atls Oen färdiga produkten via återförsäljare och distributörer till slutkonsumenter. Bolaget väljer att
samarbeta med t<tadtillverkare som möjliggör en effektiv integration av värmesystemet i sina produkter,
samt med volymer som möjliggör god lönsamhet. lnuheat avser även att sälja specifika delar såsom
PowerPacks etc direkt till distributörer, återfÖrsäljare och slutkonsumenter
lnuheat samarbetar med välrenommerade och kunniga klädtillverkare som levererar innovation och
marknadsledande produkter fdr både fritid-och yrkesverksamhet. Plaggen säljs under respektive
klädtillverkares varumärken och lnuheat är systemleverantör av värmetekniken. Med detta
tiilvägagångssätt får vi snabbt ett brett utbud av plagg med hög kvalitet, perfekt utformade-för
klädtillverkärnas respektive användarsegment och ett bra partnerskap för distribution och försäljning av
produkterna.
Företaget har sitt säte i Hovås.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Belopp

2019-12-s1 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Nettoomsättning
Rörelsemarginal %
Balansomslutning
Avkastning på sysselsatt

kapital%
Avkastning på eget kapital %
Soliditet o/o
Definitioner: se not 12

43 995
-49 354,5
35 397 15'l

-624 565
1 687,0
19 451 236

-69,4
-80,3

-137,4
-522,6

-150,0

10,9

23,3

83,8

318 237

-3 035,2
13 195 043

477 769
-639,8
8 273 339

-319,7

-47,7
-81,6
48,3

201

5-1

ikr

2-31

590 257

-40,2
5 001 564

-11,2
'10,8

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
lnuheat har sedan starten bedrivit utveckling av IWHP, vilket innefattar avancerad teknik inom tre
områden; textil, elektronik och lT/data. För att möta den prognosticerade utvecklingen och minska
beroendet av underkonsulter i utvecklingsarbetet har bolaget under året rekryterat nyckelpersoner
inom elektronik och lT/data. Bolaget haiockså under året anställt en erfaren CFO med bakgrund från
revision och affärsutveckling.
Efter ett omfattande arbete med kapitalanskaffning under vintern och våren 2019 kunde bolaget
stänga en nyemission på 48 mkr, varav ca 8 mkr utgjordes av en kvittningsemission. En stor summa i
ett bölag av lnuheats karaktär vilket bekräftar tilltron för IWHP-konceptet och dess marknadspotential.
Då somharens emission primärt riktades till nya investerare beslutade styrelsen även ge tidigare
aktieägare möjlighet att teckna aktier i lnuheat på samma villkor i en riktad emission i slutet av
september. Ledningen hölltre informationsträffar i Stockholm, Göteborg ocf Bj?ryed (utanför Malmö)
dit dessa ägare inbjöds. Emissionen tecknades till drygt 2 mkr till och med årsskiftet.
Efter genomförda emissioner utgörs bolagets större ägare (>10o/o av antalet andelar eller rÖster)
Henrik M Jönsson AB, HCN Group AB, Naffentorph XL AB, Bridgecon

AB.
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Hösten 2018 erhöll lnuheat, som ett av få svenska företag, bidrag från EU inom ramen för Horizon
2020 SME uppgående till ca 20 msek. Ett förskott utbetalades 20'18 på ca 9 msek och i november
2019 gjordes en första delrapportering och den håller nu på att utvärderas av EU-kommissionen. Efter
godkännande utbetalas en del av resterande stöd och det slutliga beloppet bestäms i samband med
slutrapportering, vilket beräknas ske under Q3 2020.
Under året har fokus börjat skifta från utveckling mot kommersialisering av bolagets produkter. Efter
sommarens emission tecknade bolaget leasingavtal avseende test- och produktionsutrustning till
bolagets textillabb samt elektroniklabb, däribland en klimatkammare för att kunna utvärdera såväl
elektronik som kundprodukter med IWHP under extrema väderförhållanden.
Bolagets säljorganisation arbetar intensivt med olika kundprojekt tillsammans med våra
utvecklingsavdelningar, där primärt textilavdelningen är tätt involverade i kundernas arbete med att ta
fram sina produkter med inbyggt IWHP. Arbetet har lett fram till att lnuheat mot slutet av året och Q1
2020 har ett stort antal produkter ute på fälttester runt om i såväl Sverige, övriga Europa samt
Nordamerika som följs upp via ett appbaserat utvärderingsprogram. För att ytterligare snabba upp
säljprocessen tog bolaget beslut under hösten att ta fram konceptprodukter som runt årsskiftet har
skickats till såväl upparbetade kundkontakter som till presumtiva kunder i främst Europa och
Normamerika.

Förväntad framtida utveckling
Som beskrivits ovan sker bolagets utveckling inom tre områden vilket tar stora resurser i anspråk.
Bolaget är, och vill erbjuda, en attraktiv arbetsplats för att attrahera de bästa medarbetarna och
därmed nå de högt uppsatta målen. I samband med emissionen under sommaren 2019
prognosticerades nästa finansering behöva ske under Q2 2020 och den planen gäller fortsatt.
Styrelsen har tillsammans med ledningen ett pågående arbete med flera alternativ för att säkerställa
bolagets finansiering dels för den kommande tolvmånadersperioden, dels fram tills bolaget står på
egna ben.
Bolaget prognosticerade försäljning redan under hösten 2019, men den finansiella situationen under
inledningen av året medförde att vissa investeringar fick skjutas på vilket medfört förseningar i
lanseringen. De pågående fälttesterna med kunder visar hittills på goda resultat vilket gör att bolaget
har förhoppningar om att kunna visa kundordrar från flera kunder och därmed omsättning, om än
blygsam, under 2020.
De planerade investeringarna under kommande år innefattar uppskalning av produktion av
PowerPacks genom samarbetet med Flex i Mexico samt färdigställande av teknikutveckling som
förväntas medfö ra marg nalförbättri ngar i bola gets produ kt.
i

Forskning och utveckling
lnuheats affärsid6 är beroende av att ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete bedrivs och
bolaget har en fortsatt mycket hög kompetens i företaget som tillgodoser detta behov. lnuheat har
skydd för lP rättigheter av väsentliga produkter och mjukvara och det pågår kontinuerlig utvärdering av
bolagets skydd genom bland annat patent och rättigheter.
Under räkenskapsåret har bolagets kostnader till stor del avsett utvecklingsarbete inom alla tre
områdena textil, elektronik och lT/data. Utvecklingsarbetet aktiveras i balansräkningen till den del det
inte ingår i delar där bolaget erhåller offentligt stöd.
Delar av utvecklingsarbetet har bolaget beviljats stöd för av EU (Horizon 2020 SME). lnga bidrag har
utbetalats under 2019, men projektet har sluttidpunkt under 2020 och då beräknas resterande stöd
utbetalas efter genomfdrd rapportering. De kostnader som uppstår kopplat till Horizon 2020 SME
kostnadsfcirs löpande i bolaget och stödet

intäktsförs.

{
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Eget kapital
Aktiekapital,
nyemission
under reg

Fond för
utveckling

överkursfond

Ärefs
resultat

Balanserat
resultat

Totalt

hgåendeTäläns

64012 14188170 24343652 -25371067 -11100515 2124252

Transaktioner med
ägare
Förändring
pågående nyemission
Nyemissioner

14 168
67 880
146 060

Summa

-2933 212
54 259 023
53 450 063

-2 947 380
54 191 143
75 587 415

Omföring mellan poster

ieget kapital
5 167 072

Fond för utveckling

-5 167 072
-1 1 100

Föreg års resultat
19 355 242

Summa

utgång

'l

1 100 515

-41 638 654

-23799 306 -23 799 306

Arets resultat

Vid årets

515

146

060

19

355242 75 587 415 41638 654 -23 799 306 29 650 757

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 10 149 455, disponeras enligt följande:

ikr
Balanseras ny
10 149 455

Summa

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
tillhörande

noter

Y
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

Nettoomsättning
Förändring av varulager samt pågående arbeten
fdr annans räkning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

2019-01-012019-12-31

2018-01-01-

43 995

-624 565

-22118
5 167 072

-238 778
5 348 564

5 188 949

201 8-1 2-31

I

214 878

13 700 099

Röre/sens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rorelsekostnader

2

-6 230 176
-10 730 190
-9 563 687

-8 247 474
-9 049 72s
-6 706 352

-277 917

-233 202

-'100 508

Rörelseresultat

-21713

529

-'t0 536 654

Resulfat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

-21 853
23 530
3

-2 063 924

-587 391

-11 100 515

Resultat före skatt

306
-23 799 306

Arets resultat

-23 799

306

-11 100 515

Resultat efter finansiella poster

-23 799

-11 100 515

Y
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Balansräkning
Belopp ikr

2019-12-31

2018-12-31

4

20 573 204

15 378 823

5

894 946
21 468

777 381

Not

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
materiel la an lägg n i ngsti I I gän g a r
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt likn rättigheter
Im

ateriel la an I ägg n i ngsti I lgångar
Byggnader och mark
nventarier, verktyg och installationer

150

16 156204

M
I

6

218707

7

554 297

773 004
Fi nan s iel la anl äggn i ngsti I lgång
Andelar i koncernföretag

a

r

I

3 906 904
3 906 904

Summa anläggningstillgångar

26

148058

230 424
753 934
984 358
489 149
489 149
17 629711

Omsättn ingstillgångar
Varulager mm
598 950
598 950

152 502
152 502

6 899 998
528 123
7 428 121

922 467
319 229
1 241 696

Kassa och bank

1222023

427 327

Summa omsättningstillgångar

I

Råvaror och förnödenheter

rtf ri sti g a f o rd r i n g a r
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Ko

SUMMA TILLGANGAR

249 094

35397

152

1 821 525

19 451 236
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Balansräkning
ikr

Belopp

Not

2019-12-31

2018-12-31

127 887
18 173

60 007
4 005
14 188 170

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Nyemission under registrering
Fond för utvecklingsutgifter

19 355 242
19 501

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller fdrlust
Arets resultat

302

75 587 415
-41 638 654
-23 799 306
10 149

455

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Ovriga skulder till kreditinstitut
Övriga långfristiga skulder

14252182
24 343
-25 371
-1 1 100
-12 127

652
067

515
930

29 650 757

2 124 252

1 000 000

1 684 000
3 500 000

9

1 000

000

5 184 000

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

684 000

342 000

1 972 625

6 692 638
206 993
1 668 065
3 233 288

295 887

I

594 760

199 123

4746

395

12 142984

35397

152

19451236

P
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Noter
Not

1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

AII m än na

redovi sn i n gspri nci per

Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Im

m ate riel I a an I ägg n i n gsti I I g ån ga

r

Utgifter för forskning och utveckling
Utgifter for forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller
teknisk kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer.

Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som
uppkommit under utväcklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar
är uppfyllda:
- Det äi tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas
eller säljas.
- Avsiktån är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.
- Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.
- Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida
ekonomiska fordelar.
- Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja
utvecklingen och föratt använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.

- De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligl
sätt.

lnternt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt
hånförbara utgifter (t.ex. material och löner).
lndirekta tillverkningskostnader som utgör mer än en oväsentlig del av den sammanlagda utgiften för
tillverkningen och uppgår till mer än ett obetydligt belopp räknas in i anskaffningsvärdet.

övriga im m ateri ella an I ägg n i ngsti I lgån gar
övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus

ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och
varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer. -

X
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Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
ateriella anlägg n i n gstil lgångar
lnternt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten

Ar

Im m

5

M ateriel la an I ägg n i ngsti I lgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
fdr löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar
M ateriell a

a n I ägg

ningsti llgång ar

Ar

Nedlagda utgifter på annans fastighet
lnventarier, verktyg och installationer

5
5

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I
anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella
plats och skick.

Andelar i dotbrtöretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag
med ägarinfresse i
Andelar i dotterföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag det finns ägarintresse

i

redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när
villkoren för att få bidraget uppfullts. Ett offentligt bidrag som är forenat med krav på framtida prestation
redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att
redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar
Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget reducerar
tillgångens redovisade

värde.

f
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Not

2 Anställda och personalkostnader

Medel antalet anställ da
2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

Sverige

12

8

Totalt

12

8

2019-01-012019-12-31
2
924

2018-01-012018-12-31
587 391

2 063 924

587 391

Not

3

Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader, övriga
Summa

Not

4

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2019-12-31

Acku m u le rade

an

2018-12-31

skaff n i n g sv ärde n

-Vid årets början
-lnternt utvecklade tillgångar
-Övriga investeringar
-Omklassificeringar
Vid årets slut
Ac ku m u le rade av skriv

n in g a

16 712 685
1 188 920

1

1 391 430

2795 225
2 526 030

3 978 152
27 309
21 907 066

16 712 685

-1 333 862

-1 333 862

-1 333 862
20573204

15378823

r

-Vid årets början
-Arets avskrivning
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

-1 333 862

Anskaffningsvärdet har minskats med ett offentligt bidrag från Vinnova pä 1 547 tkr som erhölls
2016-2017.

Not

5 Koncessioner, patent, licenser,

Acku m

u Ie

rade

ans

varumärken och likn rättigheter

2019-12-31

2018-12-31

kaff n i n g sv ä rde n

-Vid årets början
-lnternt utvecklade tillgångar
-Övriga investeringar
-Omklassificeringar
Vid årets slut
Acku m u le rade av skriv n i n g a r

777 381

525 767

144 874

27 309
224 305

-27 309
894 946

777 381

894 946

777 3810/

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Inuheat Group AB
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Not

6

Nedlagda utgifter på annans fastighet

Ac ku m u le ra

de

a

n

2019-12-31

2018-12-31

skaff n i n g sv ä rd e n

-Vid årets början
-Nyanskaffningar

234 329

Vid årets slut

234 329

234 329
234 329

u Ie rad e av s kriv n i n g a r
-Vid årets början
-Ärets avskrivning

-11717

Vid årets slut

-15 622

-3 905
-3 905

Redovisat värde vid årets slut

218 707

230 424

Acku m

Not

7

Acku m

lnventarier, verktyg och installationer

u Ie

rad e

ans

-3 905

2019-12-31

-Vid årets början
-Nyanskaffningar

1 264 445
66 564
1 331 009

Acku m

u Ie

2018-12-31

kaff n i ng sv ärde n
963

71 9

300 726
1 264 445

rade av s kriv n i n g a r

-Vid årets början
-Årets avskrivning

Redovisat värde vid årets slut

Not 8 Andelar i koncernföretag
Ackum ulerade anskaffni ngsvärden
-Vid årets början

-510 51 1
-266 201

-281214

-776 712

-229 297
-510 511

554297

753 934

2019-12-31

2018-12-31

489 149

50 000

-Förvärv

3 439 608

Vid årets slut
Ackumulerade nedskrivningar:
-Ärets nedskrivningar

3 928 757

439 149
489 149

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not

9 Långfristiga skulder

-21853
-21853
3 906 904

489 149

2019-12-31

2018-12-31

2019-12-31

2018-12-31

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen

Not 10 Ställda säkerheter
Ställda säkerheter
För egna skulder och avsättningar
Företagsinteckningar

Summa ställda säkerheter

4 750
4 750

000
000

4 750 000

4 750

000

475000v

4 750 000
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Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I mitten av februari 2020 erhölls stöd från EU, efter godkännande av delrapporteringen i november
2019, uppgående till cirka 8 MSEK.

Not 12 Nyckeltalsdefinitioner
Rörelsemarginal:
Rörelseresultat / Nettoomsättning.
Balansomslutning:
Totala tillgångar.
Avkastning på sysse/saft kapital:
(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / sysselsatt kapital.
Finansiella intäkter:
Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital)
Sysse/saff kapital:
Totala tillgångar - räntefria skulder
Räntefria skulder:
Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande
Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital
Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78

o/o

av obeskattade reserver) / Totala tillgångar
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Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utftirt en revision av årsredovisningen ftir Inuheat Group
AB fdr år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av Inuheat C:roup AB:s finansiella stiillning per
den 3l december 2019 och av dess finansiella resultat ftir året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltringsberättelsen åir fiirenlig
med årsredovisningens övriga delar.

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:

r

Vi tillstyrker därftir att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansriikningen.

GrundJör uttalanden
Vi har utftirt revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs nlirmare i avsnittet Revrsorns
ansvar.Yi åir oberoende i ftirhållande till Inuheat Group AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgiort vårt

.

anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat iir tillräckliga och
ändamålsenliga som grund ftir vå,ra uttalanden.

o

Styrelsens och verkstiillande dire ktörens ansvar

Det åir styrelsen och verkstiillande direktören som har ansvaret
ftlr att årsredovisningen upprättas och aft den ger en rättvisande
bild enligt å,rsredovisningslagen. Styrelsen och verkstiillande
direktören ansvarar även ftir den interna kontroll som de

skaffar vi oss en örstaelse av den del av bolagets intema
kontroll som har betydelse ör var revision ftir att utforma
granskningsåtg?irder som är lämpliga med hiinsyn
omstiindigheterna, men inte ftir att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi

identifierar och bedömer vi riskema för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utftir
granskningsåtgiirder bland annat utifrån dessa risker och
inhiimtar revisionsbevis som 2ir tillräckliga och
iindamålsenliga ldr att utgöra en grund fdr våra uttalanden.
Risken ftir att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till
ftiljd av oegentligheter åir högre 2in ftir en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, örfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

e

bedömer åir nödvändig fiir att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören ftir bedömningen av bolagets fdrmåga
att fortsätta verksamheten. De upplyser, ntir så åir tilliimpligt, om
ftirhållanden som kan påverka lörmågan 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 altemativ till
att göra något av detta.

till

utviirderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
anviinds och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
drar vi en slutsats om låimpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören anvåinder 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 osiikerhetsfaktor som
avser sådana hiindelser eller ftirhållanden som kan leda till
betydande tvivel om bolagets ftirmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osiikerhets faktor, måste vi i revisionsberättelsen
ftista uppmåirksarnheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osiikerhetsfaktorn eller,
om sadana upplysningar iir otillräcklig4 modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Vara slutsatser baseras på
de revisionsbevis som inhiimtas fram till datumet ftir
revisionsberättelsen. Dock kan framtida håindelser eller
ftirhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta
verksamheten.

Ret:isoms ansvar
Våra mål iir att uppnå en rimlig grad av stikerhet 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 vara
uttalanden. Rimlig siikerhet åir en hög grad av slikerhet, men åir
ingen garanti ftir att en revision som utftirs 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 viisentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan ftirvtintas påverka de

r

utuiirderar vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i arsredovisningen, däibland
upplysningama, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och haindelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Vi maste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inrildning samt tidpunkten ftir den.
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, dåiribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
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Rimlig siikerhet lir en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
Iör att en revision som utfijrs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer aft upptäcka åtgiirder eller örsummelser som kan

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Uttalanden

ftiranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett ftirslag
av bolagets vinst eller fiirlust inte iir fdrenligt
med alciebolagslagen.

till dispositioner

Utöver var revision av årsredovisningen har vi även utltirt en
revision av styrelsens och verkställande direktörens ftirvaltning
ftir Inuheat Group AB ldr år 2019 samt av ftirslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller ftirlust.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anv?inder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
ftirvaltningen och ftirslaget till dispositioner av bolagets vinst
eller ftirlust grundar sig fråimst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgiirder som utftirs baseras på
vår professionella bedömning med utgangspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebåir att vi fokuserar granskningen på
sådana åtgtirder, områden och ftirhållanden som åir våisentliga ftir
verksamheten och diir avsteg och överträdelser skulle ha siirskild
betydelse ftir bolagets situation. Vi går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag vidtagra åtgärder och andra
ftirhållanden som åir relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet. Som underlag ftir vårt uttalande om styrelsens
ftirslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller lörlust
har vi granskat om ftirslaget är ftirenligt med aktiebolagslagen.

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar örlusten enligt
ftirslaget i ftirvaltnin gsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet liir
räkenskapsåret.

Grundft)r uttolanden

Vi

har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorrs
ansvar.Yi ä oberoende i fttrhållande till Inuheat Group AB
enligt god revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi

anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat iir tillräckliga och
iindamålsenliga som grund ör våra uttalanden.

Styrelsens och verkslillande direktörens ansvar

una,zozo-Q\-

Det iir styrelsen som har ansvaret ftir ftirslaget till dispositioner
betäffande bolagets vinst eller örlust. Vid ftirslag till utdelning

O

innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är
ftirsvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsarl
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna
kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

l$

revlsor

Styrelsen ansvarar ftir bolagets organisation och {örvaltningen
av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse
aft bolagets organisation åir utformad så att bokftiringen, medelsf,örvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i öwigt
kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande
direldören ska sköta den löpande ftirvaltringen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgåirder som
åir nödvändiga ftir att bolagets boköring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och ldr att medelsftirvaltningen ska
skötas på ett betryggande sätt.
Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av frrvaltningen, och diirmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet" är att inhiimta revisionsbevis ftir
att med en rimlig grad av såikerhet kurma bedöma om någon
styrelseledamot eller verkställande direktören i något viisentligt
avseende:

r
o

ftiretagit någon åtgäd eller giort sig skyldig till någon
ftirsummelse som kan fdranleda ersättningsskyldighet mot
bolaget, eller

i strid med aktiebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

på något annat sätt handlat

Vårt mål beträffande revisionen av ftirslaget till dispositioner av
bolagets vinst eller ftirlust, och dåirmed vårt uttalande om detta,
iir att med rimlig grad av siikerhet bedöma om ftirslaget 2ir
ftirenligt med aktiebolagslagen.
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