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Detta är lmsys

Historik
lmsys teknik började utvecklas under 1980-talet. lnitialt var applikationerna inom området
data-terminalsystem. Nästa steg var ett utvecklingsarbete som resulterade i självständiga, flexibla
mikroprocessorer. Dessa kom att användes i styrenheter i scannersystem och skrivarprodukter, där
simultan hanteringen av bilder och grafisk bearbetning var väsentlig för dessa produkters kommersiella
framgångar.

Bolagets processorteknik utvärderades under 1990talet för användning som multimediaprocessor för
den första generationen smartphones av marknadsledande chipsetleverantörer med goda resultat.
Detta ledde inte till ett kommersiellt genombrott eftersom de två då ledande tillverkarna av
smartphones (Ericsson, Nokia), valde att satsa på ett annat gemensamt nyutvecklat operativsystem,
som sedan kom att dominera marknaden under den eran.

lmsys processorteknologi vidareutvecklades och lanserades därefter som en lättprogrammerad
Javaprocessor för inbyggnadssystem för olika industriella tillämpningar. En nischapplikation inom
området för mobiltelefonsystem, är behovet av noggrann synkronisering. Produkter och teknik som
utvecklades på lmsys används fortfarande för lösningar som kräver precisionssynkronisering av
bolaget Qulsar (US).

Tekniken
Förutom sin ovanligt stora flexibilitet för olika typer av databehandling och styrning erbjuder lmsys
teknologi en väsentligt högre kodtäthet än konkurrerande processorer. Detta ger en väsentligt lägre
energiförbrukning och mindre minnesbehov samt effektiv exekvering. Detta är särskilt attraktivt i

applikationer där låg strömförbrukning eftersträvas.

Neurala nätverk och Artificiell lntelligens
Under de senaste åren har många nya applikationer skapats på helt nya marknader som till exempel
signalbehandling för sensorer till bilindustrin och för en rad olika områden inom Al (artificiell
intelligens). lnom Al området utvärderar Bolaget för nårvarande flera olika applikationer som kräver väl
awägda lösningar. Dessa lösningar kan utgöras av parallella processer som körs på flerkärniga
processorer som passar bearbetning av data för Neurala nätverk som industrin anammat som
standard för avancerade förarstödda system (ADAS). Radar, Lidar och lR detektering är exempel på
väsentliga sensortyper som behöver kompletteras med databearbetning för objektidentifiering,
beslutsprocesser och aktivering av system utan direkt inblandning av förare.

Begreppet Al kan, när det gäller processning av data, förenklat delas upp i system som tränar nätverk
(exempelvis mönster för igenkänning av bilar, skyltar, fotgängare, djur) och dels system som bearbetar
och förädlar data baserad på denna kunskap. lmsys ser affärsmölligheter att arbeta med utveckling av
processorlösningar inriktade på trånade nätverk för sensorlösningar. lmsys avser inte att i närtid
konkurrera inom molnbaserade lösningar som tränar nätverk med gigantiska datamängder och som
idag helt domineras av lntel, NVIDEA, SoftBanUARM och AMD.

Unika egenskapel
Gemensamt för de marknader där lmsys ser god potential för sin teknologi är marknader med skalbar
prestanda, låg energiförbrukning, hög tillförlitlighet och krav på hög säkerhet. Det framväxande
behovet av processorlösn ingar av skalbar signal- och bildbearbetning passar bolagets teknik mycket
bra. Lösningar för audio och bild passar lmsys processor vä|.

En unik egenskap är att lmsys teknik möjliggör kombination av flera små byggblock (processorkärnor)
till en avancerad processor, bestående av många och kraftfulla processorkärnor, med mycket hög
samlad beräkningskapacitet och liten samlad kretsstorlek. En mindre processgeometri, exempelvis
40nm eller mjndre, kan utnyttjas till att få in flera tusen processorkärnor på en integrerad systemkrets.

En annan mycket väsentlig egenskap är den låga och jämt fördelade energiförbrukningen. Den gör det
möjligt att erbjuda kretsar eller lP för multiprocessorlösningar i en SoC (System On a Chip) vilket ökar
beräkningskapaciteten med upp till 1000 ggr med god tillförlitlighet. Att utveckla och ta fram ett
tillverknings-underlag (maskset) för en SoC eller ett flerkärnigt lP block är ett affärsbeslut som Bolaget
förväntas fatta inom 12-18 månader.

Kombinationen av en modern utvecklingsmiljö, unika mikroinstruktioner för extremt snabb
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programexekvering, multiprocessorteknik med upp till 1000 ggr högre kapacitet, hög säkerhet och
dynamisk processhantering ger lmsys en unik möjlighet att skapa kraftfulla och kostnadseffektiva
lösning väl lämpade för fordonsindustrin, lösningar för bärbara datautrustningar, avancerade
säkerhetssystem och för olika tillämningar inom Al.

Utvecklingsperspektiv
Bolaget avser att fullfölja expansionen av nya lösningar inriktade till existerande kundbas för
nuvarande produktgeneration. Senaste produkten är en bildskärmsbaserad styrenhet, EMBLAIM, som
nyligen färdigställts och lanserats under våren 2018 på elektronikmässan i Kista. Avsikten är att söka
attrahera nya kundkategorier inom bland annat industriautomation, elektroniska säkerhetslösningar
och inom generella loT lösningar.

Bolaget fortsätter att samarbeta i partnerskap med ett indiskt bolag för utveckling av en digital
hörapparat för marknadsföring på den indiska marknaden. Tekniken i hörapparaten utgörs av en
systemlösning inklusive algoritmer som utvecklats av Bolaget för den egenutvecklade mikroprocessorn
lM 3000. Detta bedöms som ett intressant projekt baserat på befintlig teknik med möjligheter att
generera kommersiella resultat inom 12-18 månader.

Marknadsaktiviteter
Under året har lmsys utvecklat sin kommersiella identitet och Bolagets nya slogan är Leaner is
meaner, The lean microprogrammable processor. Marknadskommunikationen på Bolagets hemsida
har moderniserats och tillförts mer kommersiell information med några relevanta beskrivnlngar av use
cases samt ny information kring bolagets nya positionering och pågående uwecklingsarbeten.

Low level virtual machine (LLVM)
Bolaget har under februari 20'18 presenterat en ny instruktionsarkitektur (lSA) för lmsys Processorer.
lmplementeringen är mycket effektiv och ger bättre prestanda, mindre minnesbehov och tillgång till en
stor och växande marknad av Open Source utvecklingsverktyg som drivits fram av marknadsledande
teknologibolag. lmplementering lanserades på den internationella konferensen FOSDEM i Bryssel
med titeln A unique processor architecture meeting LLVM, lR and the loT. Konferensen bedöms som
ledande i Europas inom området.

lmsys ser stora möjligheten med att erbjuda sin processorlösning för implementering av system
baserade på den nya instruktionsarkitekturen. LLVM lanserades av Apple 201 3 i syfte att skapa ett
oberoende av de dominerande leverantörerna inom processorområdet för PC och mobiltelefoni. Bland
sponsorerna av LLVM återfinner vi Apple, Qualcom, Huawei, ARM, lntel, Google och Facebook.

Nebulas, som är ett intressant High-Tech bolag från Kina, bedömer LLVI\il som lika viktigt för
Blockchain som 4G var för mobilindustrin. Nebulas är en sponsor av LLVM och en stor aktör inom
området med stort fokus på säkra lösningar och skapar den med hjälp av LLVM som medel.
Blockchain som rönt stor intresse på såväl den tekniska som finansiella arenan fortsätter att attrahera
aktörer globalt.

Utveckling av testutrustning för produktion
Bolaget har utvecklat ett nytt komponenttestsystem för sin processor lM 3000 i samarbete med
Norrtelje elektronikpartner (NEP). Testsystemet är helt baserat på Bolagets egen produkt EMBLATM.
Under Kistamässan iapril 20181ämnad lmsys ett uppmärksammat pressmeddelande om samarbetet.
Utrustningen kommer att utgöra en väsentlig del i marknadsföringen av loT lösningar och av Bolagets
nya position i värdekedjan. Två processormoduler från lmsys ingår i testuhustningen för styrning
respektive komponenttestning. Utrustningen kommer att driftsättas under september 2018.

Utvecklin gssama rbeten
Bolaget har undertecknat en avsiktsförklaring i juni 2018 med iGW om samarbete kring molnbaserade
loT plaftformar baserade på lmsys EMBLATM och IGW:s system för industriella kunder.

Bolaget har under juni får besked av ledande företrädare på Veoneer AB (VP Research & Patents) om
att bredare samarbete med planeras med lmsys. Ett tekniskt förslag på proJekt där Veoneer, Zenuity
och KTH/CTH kan arbeta tillsammans med lmsys inom Al området skall presenteras under augusti
2018.

Bolaget har inlett fördjupade samtal med Setek om samarbete kring indushiella datorer och
att genomföra en workshop under september 2018 kring detta tema.

kommer

ur
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Ledning och nyckelpersoner
Sedan maj 2017 är Jan-Erik Lennefalk bolägets VD. Jan-Erik Lennefalk är en mycket meriterad person
med en lång internationell erfarenhet från halvledarindustrin och från företagsledning i bolag i

tillväxtfus. Bolaget förstärker successivt sin organisation inom försäUning och utveckling. En senior
Programutvecklare (PhD) knyts till bolaget per 1i9 2018 och flera kommersiella och tekniska
rekryteringar är planerade under kommande 12 månader.

IPR
Bolaget har ett antal patent av väsentlig karaktär som rör DRAM, periferifunktioner och
Displayfunktionalitet. Bolaget avser att ansöka om patent som rör bolägets processorarkitektur under
året.
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Styrelsen och verkställande direktören för lmsys AB (publ), 556213-1614, får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsårel 2017 -05-01 - 2018-04-30.

Bolaget har under verksamhetsåret fortsatt sitt ambitiösa utvecklingsprogram. Omsättningen har ökat
med 44 o/o. Resultatet har försämrats till följd av utvecklingsprogrammet. Samtidigt har insatserna
stärkt bolagets ställning kommersiellt och teknologiskt.

Breddad kapital- och ägarbas
Bolaget har under verksamhetsåret tillförts nytt kapital vid två tillfällen från en ny ägarkrets. Detta har
under året allokerats till utuecklingsarbete och som rörelsekapital. Bolagets bemanning och
ledningsfunktioner har förstärkts. Bolagsordningen har ändrats så att bolaget är publikt, samt genom
att ett avstämningsförbehåll har tagits in i Bolagets aktiebok. Det innebär att aktieboken kommer att
föras av Euroclear. lmplementeringen av detta beräknas vara genomförd under slutet av augusti 2018.

Risker och osäkerhetsfaktorer
lmsys AB verksamhet omfattar affärsrisker till kunder och vid betalningen av dessa, finansiella risker
som; (t.ex. risker relaterade till valutor, räntor, motparter, framtida kapitalbehov), och marknadsrisker
(t.ex. konkurrens, förändringar i efterfrågan).

lmsys framgång baseras på nyckelpersoner och tillgång till deras kunskaper, erfarenheter och
kreativitet. Om en ellerflera av dessa personer lämnar organisationen och inte kan ersättas snabbt,
kommer detta sannoliK att leda till negativa effekter på verksamheten. lmsys framtida tillväxt beror på
Bolagets förmåga att attrahera nya, samt att behålla kvalificerade medarbetare.

Konkurrens om personal inom Bolagets verksamhetsområde, innebär risk för att personal inte kan
rekryteras eller att personal inte kan rekryteras på rimliga 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. lnnovation och produktutveckling
hos konkurrenter utgör alltid en risk för verksamheten genom att enskilda produkter föråldras.

lmsys är ett litet företag med begränsade resurser sett ur management, organisations- och finansiell
synvinkel för att kunna utuecklas. Små störningar kan ge stora negativa effekter i en liten organisation.
Det viktigt att ha tillgång till de olika nödvändiga produktionsresurserna i tid. Om så inte sker kan
Bolaget skadas och få betydande både finansiella och strukturella problem.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget beslutade i april 2018 att genomföra en nyemission. Emissionen som slutfördes underjuni
tillförde bolaget 1 305 ksek. Efter emissionen har Bolaget ökat ägarkretsen.

Bolaget har underjuni beslutat om att emittera ett konvertibelt lån på upp till 2 000 ksek. Lånet löper
med 8 % ränta och ger konverteringsrätt med rabatt i den emission som Bolaget planerar att
genomföra under tredje kvartalet 2018.
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Resultat och ställning

Belopp i kkr
2018-04-30 2017-04-30 2016-04-30 2015-04-30 2014-04-30

Rörelseresultat
Soliditet %
Definitioner: se not 1.

Ärets resultat

Vid årets slut

-2 182
oJ,ö

242
72,3

-1 621
71 ,6

-611
64,6

-1 399
58,0

Förändringar i eget kapital
Övriga

Aktie- bundna Balanserade Arets
kapital medel medel resultat

Nyemission
Ej registrerat aktiekapital
Fondemission 448
Fond för aktiverade utvecklingsutgifter
Uppskrivningsfond, upplösning
D i spo sit ion e n I årcstä mm obe sl u t
Omföring föregående års resultat

1701
1 305
448

1866 -1 866
-391 391

., Ea -352
-2 143

897 7 638 806 -2't43

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -1 337 262, disponeras enligt följande:

Summa -1 337 262

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resulta! och balansräkning med
tillhörande noter
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Belopp i kkr Not 2017-05-01- 2016-0*01-
2018-04-s0 2017-04-30

Nettoomsättning
AKiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

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

Rö re lse res u ltat

Resultat frän finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Arets resultat

823
2 333
1 053

570
1 888
2 456

4 209

-347
-3 039
-1 580

4 914

-264
-1 481
-1 873

-1 054-1 400
-24

-2 181 242

-72

-2 253 242

-2 253

110

242

110

-2 143 352
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Belopp i kkr Not 2018-04-30 2017-04-30

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar

I m m ateri e I I a a n I ä g g n i n gsti I lgå n ga r
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt likn rättigheter

Materiella anläggningsti gångar
lnventarier, verktyg och installationer

F i na nsiel la anläggni ngsti I lgå ngar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Råvaror och förnödenheter
Färdiga varor och handelsvaror

Ko ftf ri sti ga f o rd ri n g a r
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

4 499

4 012

2 970

4 5136

8511

'108

7 483

203

2020

203

20

108

164
77

128

I 639 7 706

155 241

108
26

107
18

oÅ

132;
32

I 447

1039

259

149

2 641 649

1't 280 8 355
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Belopp i kkr A/of 2018-04-30 2017-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
ReseMond
Nyemission under registrering
Uppskrivningsfond
Fond för balanserade utvecklingsutgifter

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

Långfristiga skulder
Obligationslån
Övriga skulder till kreditinstitut

Koftfristiga skulder
Leverantörsskulder
Växelskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäKer

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11

897
1 337
1305
3 129
1 866

150
1786

3 521

I 534

5 083
4 277
-2 143

3 383
-3 154

352
-1 337 581

993883

7 197

883

6 038

993

12

500
1200

500

1700

719
180
315
286

500

188
180
254
202

1500 824

11 280 8 355
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Noter

Not'l Redovisningsprinciper
Belopp i kkr om inget annat anges

AI I mä n n a redov i sn i ng sp ri n c i pe r
Arsredovisningen har upprättats ienlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmånna 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.

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

Anläggningstiilgångar
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 till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent
tillämpas.

I m m ate ri el I a an I ägg n i n gsti I I gån g a r
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 nyttjandeperiod, under förutsättning att kriterierna i BFNAR
2012:1 är uppfyllda.

M ate ri e I I a an I ägg n i n gsti I I gån g ar

Avskrivningar
Materiella anläggningsti gångar Ar

5

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 sannoliK att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott. Bolagets bedömning är att vinst inte kommer att genereras under nästkommande
räkenskapsår och har valt att inte redovisa uppskjuten skattefordran.

10

Avskrivningar

CM
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N yc keltal sdef i n iti o n e r
Neftoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

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

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

1 053

2016-05-01-
2017-04-30

11(15)

Not 2 Ovriga rörelseintäkter
2017-05-01- 2016-0*01-

Övrigt

Summa

Not 3 Anställda och personalkostnader

Medelantalet ansällda
2017-05-01-
2018-04-30 Varav män

2 456

Varav män
sverige
Totalt

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2017-05-01- 2016-05-01-
2018-04-30 2017-04-30

Löner och andra ersättningar:
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

1 150 1 452
364 387

mr
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Not 4 Skatt på årets resultat
2017-05-01- 2016-05-01-

Uppskjuten skatt 110 110

110 110

Avstämning av effektiv skatt
2017-05-01-
2018-04-30

-2 254

2016-05-01-
2017-04-30

242Resultat före skatt

Skatt enligt gållande skattesats 22%
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Ökning av underskottsavdrag
utan motsvarande aktivering
av uppskjuten skatt
Effekt av ändrade skattesatser/och
skatteregler
Temporär förändring av uppskjuten skatt

110 110

Ej aktiverad skattefordran uppgår till 965 (645) kkr. Eftersom bolaget inte förväntas redovisa vinst före
2021 redovisas beloppet utifrån 20,6 (22)% skatt. Bolagets skattemässiga underskott uppgår till 4 684
(2 934) kkr.

Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

496 22o/o -53
-111

-320

-65
110

53

110

-Vid årets början
-lnternt utvecklade tillgångar
Vid årets slut
Acku m ul erade avskrivn i ng a r
-Vid årets början
-Arets avskrivning

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

-Vid årets början

Vid årets slut
Ac ku m u I e rade avskriv n i n g a r
-Vid årets början
-Årets avskrivning

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

4 459
2 333

2 571
1 888

h lvz 4 459

-1 489 -1 030
-804 -459

-2 293 -l 489

Not 6 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och likn rättigheter
2018-04-30 2017_04_30

Ac Ru m u I e rade a n s k aff n i n g sv ä rd e n

4 499

5 015

2 970

5 0'15

5 015

-502
-501

5 0'15

. -502

-1 003

4 012 4 513
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Not 7 lnventarier, verktyg och installationer
2018-04-30 2017-04-30

Ack u m u I e ra d e a n skaff n i n g sv A rd e n

13(1s)

-Vid årets början
-Nyanskaffningar

Ac ku m u I e rad e avskriv n i n g a r
-Vid årets början
-Arets avskrivning

Redovisat värde vid årets slut

487 480
7

487

-285
-94

487

-190
-94

-379 -284
108

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav
_. . . . __. ... 2018-04-30 2017_04_30
ACKUmUteraoe a n sKaIIn tngsvarden:
-Vid årets början

Redovisat värde vid årets slut

Avser andel i den ekonomiska föreningen som äger stiftelsen Elektronik Utvecklingscenter i Västra
Götaland, EUC.

Not 9 Kortfristiga fordringar
2018-04-30 2017-04-30

Fordringar pägäende nyemission
Övriga fordringar

1 320

Not 10 Disposition av vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -1 337 262, disponeras enligt följande:

891
429 107

107

2018-04-30
Balanseras iny räkning

Not 11 Uppskrivningsfond

-I J5/

-1 337

2018-04-30 2017-04-30
värde

Belopp som tagits i anspråk under året

Redovisat värde vid årets slut

Not 12 Långfristiga skulder

-392
3 129 3 520

2018-04-30 2017-04-30
Skulder som förfaller senare än ett är frän balansdagen
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

1 200
500 500

500

w
1 700
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Not 13 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter

14(15)

2018-04-30 2017-04-30
För egna skulder och avsAttningar

Företagsinteckningar

Summa ställda säkerheter

Eve ntu alfö rp I i ktel se r
lnga.

1 500
'l 500

1 500

Not 14 Transaktioner med närstående
Under räkenskapsåret har lån upptagits från ägare med 100 kkr som kvittats i nyemission som
beslutats i april 2018.

Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Bolaget beslutade i april 2018 att genomföra en nyemission. Emissionen som slutfördes underjuni
tillförde bolaget '1 305 ksek. Efter emissionen har Bolaget ökat ägarkretsen.

Bolaget har underjuni beslutat om att emittera ett konvertibelt lån på upp till 2 000 ksek. Lånet löper
med 8 % ränta och ger konverteringsrätt med rabatt i den emission som Bolaget planerar att
genomföra under tred.ie kvartalet 2018.
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RevisionRevisionsberättelse

Till bolagsstämman i Imsys AB
Org.nr 5562 I 3- l6l4

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfftt en revision av arsredovisningen {ör lmsys AB för riikenskapsåret 2017-05-01 - 2018-04-30.

Enligt min uppåttning har årsredovisningen upprättats i urlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av lmsys ABs finansiella stiillning per den 2018-04-30 och av dess
finansiella resultat for året enJigt årsledovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är forenlig med
årsredovisni ngens övriga delar.

Jag tillstyrker diirför aft bolagsstämnan fastställer resultatriikningen och balansriikningen.

Grund föt uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt lntonational Standards on Auditing (tSA) och god revisionssed i Sverigo.
Mitt anwar enligt dessa standarder beskivs nämare i avsnittet lle"-isorzs ansuar. Jag ä oberoende i
ftirhållande till lmsys AB enligt god revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat ä tilhilckliga och iindamålsenliga som grund {tir mina
uttalanden.

Styrelsens och verkställande tlirektörens ansvar
Det ä styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret for att årsredovisningen upprättas ooh att den
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkstiillande direktören ansvara.r äv6n för
den intema kontroll som de bedörner är nödviindig {iir att upprätta e årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av iärsredovisningon ansvarar styrelsen och verkstiillande direktören fölbedömningen av
bolagets förmåga att fortsäfta verksanrheten. De upplyser, niir så iir tilliirnpligt, orn lorhållanden som kan
påverka fdrmågan att tbrtsätta verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fotsatt drift tillämpas dock ilte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget,
upphöra rned verksamheten eller inte har något realistiskt altemativ till att göra nagot av detta.

Revisoms ansvar
Mina mål iir att uppnå en rimlig grad av siikerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaltigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en
revisionsberä$else sotn innehåller mina uttalanden. fumlig säkerhet är en hög grad av siikerhet, men är ingen
galanti {tir att en revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan fims. Felaktigheter kan uppstå på $und av oegentligheter eller fe1 och
anses vara väsendiga om de anskilt eller tillsammans rimligen kan lorviintas påverka de ekonomiska beslut
som anvärdare åttar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA användcrjag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
instiillning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag dskema iör viisentliga folaktigheter i årsredovisningat, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, utformar och ut{tir granskningsåtgiader bland annat utifiår dessa risker och

l,

Imsy-s AB, Org.nr 556213-1614



2 (3)

inhäntar revisionsbevis som är tillräckliga och iindamäsenliga for att utgöra en grund för mina uftalanden.
Risken ftr att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till foljd av oegentligheter iir högre än Itir en viisentlig
felaktighet sorn beror på fel, eftersom oegenttigheter kan innefatta agerande i rnaskopi, ftirfalskning,
avsiktliga uteliimnanden, felaktig infonnation eller åsidosättande av intem kontroll.

- skaffar jag mig en forståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse for min revision for
att utforma granskningsåtgiirder som år lämpliga rned hiinsyn till ornsändighetema" men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den intema kontrollen.

- utväderar jag länpligheten i de redovisningsprinciper som används och rirnligheten i styrelsens och
verkstiillande direktörcns uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats orn laimpligheten i att styrelsen och verkställande direktören anviinder antagandet om
fotsatt drift vid upprättandet av fusredovisningen.'Jag drar också en slutsats, med gund i de inhäntade
revisionsbevisen, orn huluvida det finns någon viisentlig osiikerhetsfaktor som avser sådana hiindelser eller
förhållanden sorn kan leda till betydande tvivel om bolagets forrnåga att fortsätta verksamheten. Omjag drar
slutsatsen att det finns en viisentlig osäkerhetsfaktor , måste jag i revisionsberättelsen {iista uppmärksamheten
på upplysningama i arsredovisningen orn den viisentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysnfugar ä
otillritckiiga, modifiera uttalandet om årsredovisningen, Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som

inhämtas fram till datumet for revisionsberättelsen. Dock kan flamtida händelser eller ftlrhälanden göra att
ett bolag inte liingre kan lortsätta verksamheten.

- utviirderar jag den övergripande presentationerL strukuren och innehållet i årsredovisningen, diiribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggatde aansaktionema och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Jag maste infonnera styrelsen orn bland annat revisionors planerade omfattning och inriktning samt

tidpunkten för den. Jag måste också informeta orn betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de

eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat,

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningsr

Utalanden
Utöver min revision av åLrsredovisningen harjag även utfört en revision av styrelsens och verkstiillande
direktörens {ijrualtning for Imsys AB fti,r riikenskapsåret 201 7-05-01 - 2018-04-30 samt av forslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust.

Jag tillstyrker att bolagsstå1 nan behandlar ftirlusten enligt förslaget i forvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsftihet for riikenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna besl«ivs nämare i
avsnittet /leyrsonr,s anslar. Jag ä oberoende i fbrhållande till Imsys AB enligt god revisorssed i Sverige och

har i öwigt fullgiort mitt yrkesetiska ansval enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iiI tillräckliga och iindanrålsenliga som grund for mina

uftalanden,

Styrebens och verksdllande direktötens ansv(u
Det air styrelsen som har ansvaret for förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust. Vid
förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen iir forsvarlig med hiinsyn
tili de klav sorn bolagets verksamhetsar! orafattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,

konsolideringsbehov, likviditet och ståillning i övrigt.

Styrelsen ansvar ar for bolagets organisation och 6rvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar 1.
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bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation åir

utformad så att bokföringen. medelsfiirvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggarrde siitt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande forvalhingen enligt
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgäder som iir nödvändiga {iir att bolagets
bokföring ska fullgöras i överensstämnelse med lag och för att medelsforvaltningen ska skötas pa ett
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Mitt rnä beträffande revisionen av Iörvaltringo, och diirmed rnitt uttalande om ansvarsfrihet, ä att inlänta
revisionsbevis lor att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedönra om någon styrelseledamot eller
verkstälande direktören i något väsentligt avseende:

- fiiretagit någon åtgäd eller gjort sig s§ldig till någon försnmmelse som kan ftlranleda
ersättningss§ldighet mot bolaget, eller

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

Mitt mål befräffande revisionen av lörslaget till dispositiorer av bolagets vinst eller fi)rlust, och diinned mitt
uttalande om detta, ä att med rirnlig grad av säkerhet bedöma om förslaget iir ftirenligt med
aktiebolagslagen.

Rimlig stikerhet iir on hög grad av siikerhot, men ingen garanti fiir att en revision sorn ut{ths enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgiirder eller forsummelser som kan föranleda
ersätnringss§ldighet mot bolaget, eller att eft förslag till dispositioner av bolagets vinst eller {ii,rlust inte ä'
förenligt med aktiebolagslagen.

Sonr en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anviinder' jag professionellt omdöme och har en

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Crranskningen av forvaltningen och förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller forlust grundar sig friimst på revisionen av riikenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgäder som utfors baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och våisentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgäder, områden och

Ibrltållanden som är väsentliga ftr verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha sitrskild

besdelse för bolagets situatior Jag går igenom och prövar faftade beslut, boslutsunderlag, vidtagna ätgäder
och andm fthhållanden som är relevanta for mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag ftr mitt uualande

om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller ftirlust har jag granskat om forslaget

är forenligl med aktiebolagslagen.

Stockholqrden 3l augusti 2018

Eva Stein
Auktoriserad revisor
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