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VD har ordet

Ett litet steg for mänskligheten eller kanske ett stort?

Covid-19 epidemin ger oss en massa starka intryck. Mycket är tragiskt och många har drabbats. En
del av allt sorgligt kan ge oss värdefulla lärdomar. En sådan är att vi behöver kunna samla in enorma
mängder information for att exempelvis snabbt skapa nya vaccin eller förbättra behandlingsmetoder.

De medicinska tillämpningarna av Artificiell lntelligens kommer att explodera i kölvattnet av Covid 19.
All Artiflciell lntelligens kräver en helt ny typ av hårdvaror - processorer med massiva
beräkningskrafter. Den hårdvaran utvecklar och säljer lmsys. Det är inte längre fråga om när utan vem
som kommer att sälja dessa.

- lnte någon av de stora. De stora har satsat på hästar som inte fungerar i Al loppet. Det kommer att bli
någon av uppstickarna. På lmsys jobbar vi stenhåft för att kunderna ska välja vår teknik.

Fordonsindustrin har kommit längst. Här finns tidiga lösningar och man har tydligt deflnierat sina
behov. Branschen vet nu mycket om vad självkörande bilar kräver för hårdvaror. Jag är stolt över att
lmsys är med i racet och att vår teknik utvärderas som nyckelkomponent, hos, i vart fall en
multinationell aktör. lmsys teknik har jämforts mot konkurrenterna och man har funnit vår processor är
bland de främsta i världen - bland Al processorer. Nästa steg är integrering av tekniken i olika moduler,
framforallt i sensorer. Vi talar om tiotals per fordon. Här finns en väldig potential.

En asiatisk aktör la den forsta kommersiella ordern i slutet av 2019 och leveransen har skett under maj
2020.Vi har högt ställda förväntningar på fortsättningen av det här kommersiella samarbetet.
Samtidigt går det långsammare än tidigare. Covid-19 drar ned tempot och det drar ut på
beslutsprocesserna. Det märker vi. lmsys är berett att bli det naturliga valet for Al aktörer. Vijobbar
hårt for det.

Låt oss önska oss och våra partners Lycka till under verksamhetsäret2020120211

Upplands Väsby i september 2020

Magnus Stuart
Verkställande direktör
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Kort om lmsys AB
lmsys AB är ett publikt Svenskt högteknologiskt aktiebolag som grundades 1981 . Enligt
bolagsordningen ska Bolaget: "bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av mikroprocessorer,
programvaror och elektronikmoduler samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget har en bifirma,
Autovi sion Bildte kn i k".

Verksamheten är inriktad på att utveckla, marknadsföra och sälja egenutvecklade mikroprocessorer
och licensrättigheter baserade på bolagets know-how. lmsys produkter och/eller licensrättigheter kan
levereras som standardprodukter eller anpassas till kunders specifika behov.

Bolagets huvudmarknad är applikationer inom Artificiell lntelligens.

Kort om lmsys strategi
lmsys erbjuder unika lösningar inom området Artificiell lntelligens. lmsys mikroprocessorer är
utvecklade för att både uppnå en hög grad av anpassbarhet till skiftande typer av uppgifter och
leverera massiv beräkningskapacitet inom HPC - High Performance Computing. Tekniken skapar
realtidsapplikationer med grafik, beräkningsarbeten, neurala nätverk och kommunikation. Produkterna
passar väl for integration i systemlösningar med höga krav på beräkningskapacitet, hög flexibilitet och
låg strömförbrukning.

Bolagets verksamhet är inriktat på att skapa produkter med högre grad av kundnyttor för att på så sätt
öka teknikens förädlingsvärde.

Vi ser stora behov av mikroprocessorer som är inriktade på Artificiell lntelligens inom bland annat
fordonsindustrin, medicinsk teknik och för HPC Data Centers.

Operativ organisation
lmsys verksamhet är uppdelad itvå affärssområden: Produkter och Licensiering.

lm m ateriel la rättigheter
lmsys skyddar centrala delar av sin teknik genom patent. Bolagets ledning fortsätter kontinuerligt att
utveckla patentportföljen kombinerat med att söka skapa formella och de facto standards baserade på
systemarkitekturen i Bolagets teknik. En del av lmsys unika know-how utgörs av ISA (lnstruktion Set
Architechture) som ger mojlighet att skapar unika egenskaper som är komplicerade att kopiera.

Bolagets organisation
Organisationen består av tre delar; försäljning; utveckling och produktion.

tu
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Styrelsen och verkställande direktören for lmsys AB (publ), 556213-1614, får härmed avge sin
årsredovisning för räkenskapsåret 2019-05-01 - 2020-04-30.

Bolaget har under verksamhetsåret utvidgat sitt ambitiösa utvecklingsprogram. Omsättningen har
lt't "f, samtidigt ökalmed4f'/o. Underliggande resultatet har försämrats tillfoljd av ökade kostnader för

utvecklingsarbetet, men genom att detta har aktierats är det synliga resultatet på samma nivå som
föregående år.

lnsatserna under verksamhetsåret har gjort att Bolagets ställning kommersiellt och tekniskt stärkts.
Bolagets organisation har också försträkts genom att vi tillförts viktiga kompetenser.

Kapitalförsörjning
Bolaget har under verksamhetsåret tillförts kapital som lån och genom nytt eget kapital vid flera
tillffällen från ägarkretsen. Detta har under året allokerats till utvecklingsarbete och såväl som
rörelsekapital.

Risker och osäkerhetsfaktorer
lmsys AB verksamhet omfattar en mängd olika affärsrisker som konkurrens, förändringar i marknaden
och variationer i efterfrågan. På de marknader lmsys agerar är man en liten aktör jämfört med
huvuddelen av konkurrenterna. Detta skapar i sig risker. Vidare är Bolagets verksamhet relaterad till
risker i förhållande till exponering mot främmande valutor, räntor, motparter och framtida kapitalbehov.

lmsys framgångar är beroende av nyckelpersoner och tillgång till deras kunskaper, erfarenheter och
kreativitet. Om en eller flera av dessa personer lämnar organisationen och inte kan ersättas snabbt,
kommer detta leda till negativa effekter för verksamheten.

lmsys framtida tillväxt beror på Bolagets formåga att attrahera nya, samt att behålla kvalificerade
medarbetare. Konkurrens om personal inom Bolagets verksamhetsområde innebär risk för att
kompetent personal inte kan rekryteras eller att personal inte kan rekryteras på kommersiellt
acceptabla villkor. Denna risk utgör ett hot för Bolagets tillväxt och dess förmåga att leverera.

lmsys har konkurrenter med potential att påverka Bolagets verksamhet. Det finns företag som
konkurrerar med likartade produkter, baserade på andra teknologier. Nya produkter hos konkurrenter
utör en risk for verksamheten genom att produkter förändras.

lmsys är ett litet företag med begränsade resurser sett ur management-, organisations- och finansiell
synvinkel för att kunna driva sin omfattande utveckling. Små störningar kan här ge negativa effekter.
Det viktigt att ha tillgång till olika nödvändiga produktionsresurser i tid. Om så inte sker kan Bolaget
skadas och riskerar konsekvenser med både finansiella och strukturella problem.

Covid -19 utgör en faktor som tydliggör behovet av Al lösningar, men epidemin skapar samtidigt
problem genom mera komplicerad kapitalförsörjning och långsammare beslutsvägar hos kunder och
leverantörer.

Bolagets styrelse och ledning identifierar och utvärderar löpande de risker som Bolaget är utsatt för
och söker hitta effektiva strukturer, strategier och åtgärder för att hantera dessa.

Uts i kter för verksam hetsåret 2020 12021
De marknader som lmsys opererar på kännetecknas av en stark tillväxt. Bolagets erbjudande bedöms
i dagsläget vara mycket attraktivt. Detta skapar mycket goda mojligheter att skapa en
omsättningsmaässigt stark tillväxt på medellån sikt. Ledtider från initialt avtal till affär varierar
erfarenhetsmässigt lrän 12-30 månader. Taget Covid 19 i beaktande har dessa ledtider blivit längre. 

L^.-
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lmsys AB (publ)
556213-1614

5(14)

kärnmarknader. De förändringar som dessa marknader står infor erbjuder en stark kommersiell
drivkraft inom lmsys verksamhetsområden.

Bolagets styrelse har utvärderat olika alternativ till för framtida kapitalforsörjning och kommit fram till att
Bolagets kommersiella och bolagsmässiga värden tillvaratas på bäst sätt genom att lmsys aktier
noteras på en organiserad marknadsplats. I samband med detta planerar Bolaget att bredda
kapitalbasen för att på så sätt få resurser for att nå de affärsmässiga mål som Bolagets ledning
formulerat.

Ledning och styrelse utvärderar löpande organisationen för att skapa en optimal struktur for
verksamheten. Allianser och forvärv studeras löpande.

Den organiska tillväxten i Bolagets väntas inte under den kommande 12 månadersperioden generera
tillräckliga kassaflöden för att tillgodose verksamhetens behov. Det är dock styrelsens uppfattning att
bolaget inom 1B-30 månader har goda möjligheter att nå positiva kassaflöden.

Resultat och ställning

Belopp ikkr
2020-a4-30 2019-04-30 2018-04-30 2017-04-30 2016-04-30

Nettoomsättning
Rörelseresultat
Soliditet %
Definitioner: se not 1.

Nyemission
Fond för utvecklin gsutgifter
Uppskrivningsfond, upplösning
D i sposition en I årsstäm mobe sl ut
Arets resultat

Vid årets slut

2345
-2348

30,9

1 035
-3 472

34,9

823
-2182

63,8

570
242
72,3

894
-1621

71,6

Förändringar i eget kapital
Upp- övrigt
skriv- Över- fritt

Aktie- Reseru- nings- Fond för kurs- eget

3 089

-39'1
4 BB5 -4 BB5

391

-2 544

1 313 1337 2347 10 305 I452 -20192

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Belopp i kr

Styrelsen foreslår att tillförfogande stående medel:
överkursfond
balanserat resultat
årets resultat

Totalt

disponeras för
balanseras i ny räkning

Summa

I 452 145
-17 647 244
-2 544 961

-10 740 060

-10 740 060

-10 740 060

iliri:jjrr*rresultat 
och ställning iövrigt hänvisas tillefterfoljande resultat- och balansräkning med 

{
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Belopp ikkr Nof 2019-05-01- 2018-05-01-
2020-04-30 2019-04-30

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Arets resultat

2345
5 307

252

1 035
3 076

122

7 904

-174
-3 746
-3 970

-2 330
-32

4 233

-517
-2 995
-2 487

-1 693
-12

-2348

-307

-3 471

-209
-2 655 -3 680

-2655

1 '10

-3 680

110

-2 545 -3 570

ft-tr'
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Belopp i kkr Nof 2020-04-30 2019-04-30

TILLGANGAR

Anläggningstil Igångar

I m m ateriella an lägg n i n gsti I I gå ng ar
Balanserade utgifter for utvecklin gsarbeten
och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt likn rättigheter

M ateriell a a nläggn i ngsti llgång a r
lnventarier, verktyg och installationer

Fi n an siel la a n lägg n i ngsti I lg å ngar
Andra lån gfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Omsättn ingsti I I gångar

Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
Varor under tillverkning
Färdiga varor och handelsvaror

Ko rtf ri sti g a fo rd ri n g a r
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

10 424

3 009

6 905

3 5'106

13 433

23

10 415

63

23

20

13 476 10 498

189

26

218
,11

612

252
116
54

215

58
226

54

338

219

422

240

1 274 772

14 750 11 270

W
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Belopp i kkr A/of 2020-04-30 2019-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Uppskrivningsfond 10

Fond for balanserade utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat

Summa eget kapital

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

Långfristiga skulder
Obligationslån
Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Växelskulder
Ovriga kortfristi ga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 313
1 337
2 347

10 305

1 231
1 337
2738
5 420

15 302

I 452
-17 647
-2 545

10 726

6 363
-9 583
-3 570

-10 74A -6 790

4 562

662

3 936

772

772

11

500
I 500

s00
1 500

12

2 000

1 451
180

4 707
1 1BB

2 000

771
180

3 OBB

523
7 526 4 562

14 750 11 270

0k
-r/
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kkr om inget annat anges

Al I m än na redovisn i ngs pri nci per
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokforingsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning (K3).

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges.

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

An I äg g n i n gsti I I g å n g a r
lmmateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar sker linjärt över
den bedömda nyttjandeperioden med hänsyn tillväsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent
tillämpas.

I m materiel I a an lägg n i ngstil lgå ng ar
Företaget redovisar internt upparbetade anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär
att samtliga utgifter som avser framtagandet av en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång
aktiveras och skrivs av under tillgångens nfitjandeperiod, under förutsättning att kriterierna i BFNAR
2012:1är uppfyllda.

Avskrivningar
ArI m m ate riell a anl ägg n i ng stillgängar

Patent 10

M ateriel I a an lägg n i n gstil lg ång ar

Avskrivningar
Materiella
lnventarier, verktyg och installationer

Varulager
Varulager 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 inkurrans i varulagret har beaktats.

Skatt
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott. Bolagets bedömning är att vinst inte kommer att genereras under nästkommande (\tf
räkenskapsår och har valt att inte redovisa uppskjuten skattefordran. , T 

^
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N yc ke lta I s d efi n itio n e r
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

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

Soliditet:
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag for uppskjuten skatt)
i procent av balansomslutningen.

Not 2 övriga rörelseintäkter 
201g-0s-01- 2018-05-01-
2020-04-30 2019-04-s0

Projektbidrag
Övrigt

Summa

Not 3 Anställda och

M ed e I a nta I et a n stä I I d a

201 100
51 22

personalkostnader

2019-05-01-
2020-04-30 Varav män

201 8-05-01 -
2019-04-30

252 122

Varav män
Sverige

Totalt

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2019-05-01- 2018-05-01-
2020-04-s0 2019-04-30

Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

2 915
923

7B

1 756
556



lmsys AB (publ)
55621 3-1 61 4

Not 4 Skatt på årets resultat
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2019-05-01- 2018-05-01-
2020-04-30 2019-04-30

Uppskjuten skatt

Avstämning av effektiv skatt

11; 110

110 110

2018-05-01-
2019-04-30

2019-05-01-
2020-04-30

Resultat före skatt

Skatt enligt gällande skattesats 21,4o/o
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Öfning av underskottsavdrag
utan motsvarande aktivering
av uppskjuten skatt
Effekt av ändrade skattesatser/och
skatteregler
Temporär förändring av uppskjuten skatt

-2 655

1 616
-1 08

-1 508

110

Procent Belopp
-4 651

22o/o 
'X1Z

-910

110

110 110

Ej aktiverad skattefordran uppgår till 2 018 (1 617) kkr. Eftersom bolaget inte förväntas redovisa vinst
före 2021 redovisas beloppet utifrån 20,6 (20,6)0/0 skatt. Bolagets skattemässiga underskott uppgår till
I796 (7 849) kkr.

Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2020-04-30 2019-04-30

Acku m ule rade a n skaffn i ng sv ärd e n
-Vid årets början
-lnternt utvecklade tillgångar
-Övriga investeringar

Vid årets slut
Acku m u I e rade av skriv ni ng a r
-Vid årets början
-Arets avskrivning

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 6 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och likn rättigheter
2020-04-30 2019-04-30

10 346
5 307

6792
3 076

478
15 653

-3 440
-1789

10 346

-2293
-1 147

-5 229 -3 440

10 424 6 906

Acku m ule rade an skaffn i ng svä rde n
-Vid årets början

Vid årets slut
Acku m ule rade avskrivn i nga r
-Vid årets början
-Arets avskrivning

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

5 015 5 015

5 015

-1 505
-501

5 015

-1 003
-502

-2 006 -1 505

3 5103 009

w*
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Not 7 lnventarier, verktyg och installationer
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2020-04-s0 2019-04-30
Acku m u le rade a n skaffn i ng sv ärde n
-Vid årets början
-Nyanskaffningar

Acku m ule rade avskriv n i nga r
-Vid årets början
-Arets avskrivning

Redovisat värde vid årets slut

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

487

6323

487-

487

-424
-40

-464 -424

2020-04-30 2019-04-s0

487

-379
-45

Acku m u lerade anskaffn i n gsvärden :

-Vid årets början

Redovisat värde vid årets slut

Avser andel iden ekonomiska föreningen som äger stiftelsen
Götaland, EUC.

20 20

Elektronik UtvecklingsCenter i Västra

20

Not 9 Disposition av vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -10 740 060, disponeras enligt följande:

2020-04-30
Balanseras i ny räkning -10 740

-10 740

Not 10 Uppskrivningsfond
2020-04-30 2019-04-30

Redovisat värde vid årets början, netto efter skatt 27ZA 3 izg
Belopp som tagits i anspråk under året

Redovisat värde vid årets slut

Not 11 Långfristiga skulder

-391 -391

27382347

2020-04-30 2019-04-30
Skulder som förfaller senare än ett år men inom fem år från balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

2 000

Not 12 Ovriga kortfristiga skulder
I posten övriga kortfristiga skulder ingår 2,9 mkr i ingående balans (2019-04-30) som avser lån
tillsammans med ränta har konverterats i samband med nyemission under året. I posten ingår
skulder till närstående om 4,4 mkr.

1 500
500

1 500
500

2 000

som
nya

0ky r\
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Not 13 Transaktioner med närstående
I posten övriga kortfristiga skulder ingår 2,9 mkr i ingående balans (2019-04-30) som avser lån som
tillsammans med ränta har konverterats i samband med nyemission under året.

I posten övriga kortfristiga skulder ingår nya skulder till närstående om 4,4 mkr.Bolaget har under
räkenskapsåret upplånat ca 4,4 mkr från bolagets ägare varav 2,4 mkr löper med 8% årsränta och 2,0
mkr löper med 2o/o ränta per månad.

Not 14 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
2020-04-30 2019-04-30

För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 1 500 1 500

1 500 1 500

Summa ställda säkerheter

Eve ntu a lfö rpl i kte I s er
lnga (lnga)

1 500 1 500

Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Spridningen av coronaviruset bedöms efter balansdagen ha haft en generellt negativ påverkan på
Bolagets verksamhet genom ökad osäkerheten inom näringslivet gällande politiska beslut och den
framtida samhälliga utvecklingen.
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Imsys AB
Org.nr 556213-1614

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfort en revision av årsredovisningen för Imsys AB for räkenskapsåret 2019-05-01 - 2020-04-30.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av lmsys ABs finansiella ställning per den 2020-04-30 och av dess

finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är forenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därfor att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund jör uttalanden
Jag har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansyar. lag är oberoende i
forhållande till hnsys 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.

Styrels e ns o c h v erkstiillande direktöre ns ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret for att årsredovisningen upprättas och att den
ger en räffvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även for
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 formåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om forhållanden som kan
påverka formågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillämpas dock inte om sfyrelsen 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 misstag, och att lämna en

revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti for 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 tillsamrnans rimligen kan florväntas 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 bedömerjag riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller misstag, utformar och utI'or granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 7
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inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga for att utgöra en grund for mina uttalanden.
Risken for att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till foljd 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 el1er åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse for min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte for 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.

- drarjag 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 osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets formåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen ftista uppmärksamheten
på upplysningarna 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.

- utvärderarjag 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 lor den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de

eventuella betydande brister i den interna kontrollen somjag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttulunden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfort en revision av s§zrelsens och verkställande
direktörens lorvaltning for Imsys AB for räkenskapsåret 2019-05-01 - 2020-04-30 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i forvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet lbr räkenskapsåret.

Grundfi)r utlulanden
laghar utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jagär oberoende i forhållande till Imsys 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 verkstiillunde direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret for florslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid
forslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är forsvarlig med hänsyn
till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigI.

Styrelsen ansvarar for bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 
O
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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 forvaltningen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga for att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och for att medelsforvaltningen ska skötas på ett
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis for att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- ltiretagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon ftirsummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av ltirslaget till dispositioner av bolagets vinst eller forlust, och därmed mitt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är lorenligt med
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti for att en revision som utfors enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller forsummelser som kan foranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett forslag till dispositioner av bolagets vinst eller forlust inte är
lorenligt med aktiebolagslagen.

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 forvaltningen och forslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller forlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utfors baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär attjagfokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
forhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse ftir bolagets situation. Jaggär igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra forhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande
om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust harjag granskat om forslaget
är forenligt med aktiebolagslagen.

Eva Stein
Auktoriserad revisor

l6 september 2020
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