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Kort om lmsys AB
lmsys AB är ett publikt Svenskt aktiebolag som grundades 1981 . Enligt bolagsordningen ska: Bolaget
skall bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av mikroprocessorer, programvaror och
elektronikmoduler samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget har en bifirma, Autovision
Bildteknik.

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 och anpassas till kunders specifika behov.

Kort om lmsys strategi
lmsys mikroprocessorer är utvecklade för att uppnå en hög grad av anpassbarhet till skiftande typer av
uppgifter. Tekniken tillåter både realtidsapplikationer för grafik, beråkning och kommunikation.
Produkterna passar väl för integration i systemlösningar med krav på mångsidighet, hög flexibilitet och
låg strömförbrukning.

Sedan 2018 erbjuds unika lösningar for exekvering av stor mängd realtidsberäkningar inom Artificiell
Intelligens. Närliggande applikationer är exekvering av neurala nätverk med behov av mycket hög
beräkningskapacitet i realtid och minimal energiförbrukning.

Bolaget har allt mer inrikiat sin verksamhet på att skapa produkter med hög grad av kundnytta för att
på så sätt öka förädlingsvärdet.

Operativ organisation
lmsys verksamhet är uppdelad itvå affärsområden: Produkter och Licensienng.

I m m ater i e I I a rätti g h ete r
lmsys har per i dag skyddat centrala delar av sin teknologi genom patent. Bolagets ledning avser
fortsätta att utveckla patentportföljen kombinerat med att söka skapa formell och de facto standard
baserat på bolagets teknologi. En del av lmsys know-how utgörs av den ISA (lnstruktion Set
Architechture) som ger möjlighet att anpassa tekniken och skapa unika egenskaper.

Li ce n sv erks a m h eten s i n ri ktn i ng
Licensieringsstrateg in söker skapa lösningar inom beräkningsarbete för Artificiell lntelligens (Al). I

strategiska termer innebär detta att etablera partnerskap med kunder. Bolaget har under
verksamhetsåret etablerat samarbete med en global industriell aktör.

Dessutom befinner sig Bolaget i slutfasen om en förhandling om ytterligare ett partnerskap och dä
kopplat till cybersäkerhet. lmsys råknar med att det samarbetet slutligt regleras under verksamhetsåret
2A1912020.

lmsys har under tredje kvartalet 2019 utvärderat olika lösningar för acceleratorer med mer än 4 000
processorkärnor avsedd för beräkningsarbete i applikationer för fordonsindustrin. Utvärderingsstudien
visade att lmsys lösning väl möter de krav som uppdragsgivaren ställt upp.

Bolagets organisation a'\.
Organisationen består av tre delar; försäljning; utveckling och produktion. . /öI'l,r$'
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för lmsys AB (publ), 556213-1614, får härmed avge sin
årsredovisning för räkenskapsåret 2018-05-01 - 2019-04-30.

Bolaget har under verksamhetsåret fortsatt sitt ambitiösa utvecklingsprogram. Omsättningen har ökat
med 26 oÄ. Resultatet har försämrats till följd av utvecklingsprogrammet och det faktum att
utvecklingsarbetet i allt väsentligt kostnadsförts. lnsatserna under verksamhetsåret har gjort att
Bolagets ställning kommersiellt och teknologiskt stärkts. Bolagets organisation har också förstärkts.

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

Bolaget beslutade i juni 2018 att genomföra en nyemission. Emissionen som slutfördes under fjärde
kvartalet 2018, tillförde Bolaget 307 ksek, samt ett konvertibellån om maximalt 5,0M. Lånet löper med
I % ränta och ger konverteringsrått med rabatt i Bolagets emission underfärde kvartalet 2018.

Risker och osäkerhetsfaktorer
lmsys AB verksamhet omfattar en mängd olika affärsrisker som konkurrens, förändringar och
variationer i efterfrågan. På de marknader lmsys agerar är man en liten aktör jämfört med huvuddelen
av konkurrenterna. Detta skapar isig risker.

Vidare är bolaget relaterad till risker relaterade iförhållande till valutor, räntor, motparter, framtida
kapitalbehov.

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

lmsys framtida tillvåxt 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 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
utgör en risk för verksamheten genom ait produkter föråldras.

lmsys är ett litet företag med begränsade resurser sett ur management-, organisations- och finansiell
synvinkel för att kunna utvecklas. Små störningar kan därför ge stora negativa effekter.

Det viktigt att ha tillgång till de olika nödvändiga produktionsresurserna it,d. Om så inte sker kan
Bolaget skadas och riskerar både finansiella och strukturella problem.

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

Utsikter för verksam hetsäret 201912020
De marknader som lmsys opererar på kännetecknas av stark tillväxt där Bolagets erbjudande är
attraktivt. Detta skapar mycket goda möjligheter att skapa omsättningsmässigt stark tillväxt på
medellång sikt. Ledtider till affär varierar erfarenhetsmässigt från '12-30 månader.

Fordonsindustrin, Telekommunikation, lnteinet of Things (loT) och Datacenters är lmsys

&
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Vid årets slut

Rörelseresultat
Soliditet %
Definitioner: se not 1.

-2 182
bJ, ö

334 -1 305
3 554
-391
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kärnmarknader. De förändringar som dessa marknader står inför erbjuder kommersiell drivkraft inom
lmsys verksamhet.

Tagit detta i beaktande, har Bolagets styrelse har utvärderat olika alternativ till för framtida
kapitalförsörjning och kommit fram till att Bolagets kommersiella och bolagsmässiga värden skapas 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 för att nå de affärsmässiga må]
som Bolagets ledning formulerat.
Ledning och styrelse utvärderar löpande organisationen för att skapa en optimal struktur
förverksamheten. Allianser och förvärv studeras löpande.

Den organiska tillväxten i Bolageis väntas inte under den kommande 12 månadersperioden generera
tillräckliga kassaflöden för att tillgodose verksamhetens behov. Det är dock styrelsens uppfattning att
bolaget inom 18-30 månader har goda möjligheter att nå positiva kassaflöden,

Resultat och ställning

Belopp i kkr
2019-04-30 201&04-30 2017-04-30 2016-04-30 2015-04-30

-3 472
34,9

242 -t ozl
71 ,6

-otl
o+o

Förändringar i eget kapital

Aktie-
övriga

bundna Ärels
Fritt
eget

Nyemission
Fond f ör aktiverade utvecklingsutgifter
U ppskrivningsfo nd, upplösn ing
D i s po s itia n e n I årsstä m mo besl ut
Omföring föregående års resultat
Arets resultat

1 279
-3 554

391

-2142 2143
-3 570

-3 220 -3 570

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -6 791 031 , disponeras enligt följande:

Arf 
"Summa -6 791 031

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hånvisas till efterföljande resultat och balansräkning med
tillhörande noter

1231 1496

?r
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Belopp i kkr Not 2018-05-01- 2017-05-01-
2019-04-30 201&04-30

Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläg gn ingstillgånga r
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

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

1035
3 076

122

823

1053

3

4 233

-2 995
-2 487

-1 693

4 209

-347
-3 039
-1 580

-1 400
-24

-3 471

-209

-2 181

-72

-3 680

-3 680

110

-2 253

110

-3 570 -2 143

a+
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Belopp i kkr /Vot 2019-04-30 2018-04-30

TILLGÅNGAR

A n lägg n ingstillgå n ga r

I mmateriel la anl äggn i ngsti gän gar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Koncessioner, patent, licenser, varumärken
samt likn rättigheter

M ateriel I a an läggn i ngstil lgån ga r
lnventarier, verktyg och installationer

Fi nans i el la an I ägg n i ngstillgånga r
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Omsättn ingstillgå n ga r

Varulager mm
Råvaror och fornödenheter
Fårdiga varor och handelsvaror

Kortt ri sti g a f o rd ri n g a r
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intåkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

5

6

6 905

3 510

4 499

4 012

10 415

63

8511

108

108

'10 498 8 639

tzö
27

189
t6

58
226

54

95
I 320

lta

JJÖ

219

1 447

1039

2 641

11 270 11 2AO

k
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Belopp i kkr A/of 2019-04-30 2018-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
ReseMond
Nyemission under registrering
Uppskrivningsfond
Fond for balanserade utvecklingsutgift er

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat

Summa eget kapital

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

Längfristiga skulder
Obligationslån
Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Växelskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intåkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 231
I JJ/

2rc;
5 420

897
1 337
'l 305
3 129
1 866

10

11

772

10 726

6 363
-9 583

I 534

5 083
4 277
-2 143

-6 790 -1 337

3 936

772

7 197

883

500
1 500

883

500
1 200

12

2 000

771
180

3 088
523

1700

719
180

286
4 562 1500

11 270 11 280



lmsys AB (publ) 8(13)

556213-1614

N oter

Not 1 Redovis ningsprinciper
Belopp i kkr om inget annat anges

Al I m ä n n a redov i sn i n gsp ri n c i p er
Arsredovisningen har upprättats ienlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
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.

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

An I äg gn i n g sti I I gån ga r
lmmateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvårde 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 ateri el I a an I äggni ngstil I g ån g 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 nyttjandeperiod, under förutsåttning att kriterierna i BFNAR
2012'.1 ät uppfyllda.

Avskrivningar
lmmaleralla anläggningstillgängar Ar
Balanserade utgifter for utveckling och liknande arbeten 5

Patent 10

M ateri el I a an I äggn in gstil I g ång ar

Avskrivningar
Materielta anläggningstillgångar Ar

Varulager
Varulager har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på
balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med
försä ljn in g skostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurrans i varulagret har beaktats.

Skatt
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemåssiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avråknas mot framtida skattemässiga
överskott. Bolagets bedömning är att vinst inte kommer att genereras under nästkommande
räkenskapsår och har valt att inte redovisa uppskjuten skattefordran. f
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N y c k e I ta I s d efi n iti o n et
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 för uppskjuten skatt)
i procent av balansomslutningen.

9(13)

Not 2 Ovriga rörelseintäkter
2018-05-01- 2017-05-01-
2019-04-30 2018-04-30

Övrigt

Summa

Not 3 Anställda och personalkostnader

M ed el antal et a n stäl I da
2018-05-01-
2019-04-30 Varav män

122 'l 053

Varav män
2017-0r01-
2018-04-30

Sverige

Totalt

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2018-05-01- 2017-05-01-
2019-04-30 2018-04-30

Löner och andra ersättningar:
Söciala kostnader
(varav pensionskostnader)

1756
556

1150
364

ml
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110

2018-05-01- 2017-05-01-
2019-04-30 2018-04-30

Belopp Procent Belopp

Uppskjuten skatt

Avstämning av effektiv skatt

Resultat före skatt

Skatt enligt gällande 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

-Vid årets början
-lnternt utvecklade tillgångar
-Övriga investeringar
Vid årets slut
Acku mu I e rade av skrivn i ng ar
-Vid årets början
-Arets avskrivning

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

-Vid årets början

Vid årets slut
Acku m u I erade av skriv n i ng ar
-Vid årets början
-Arets avskrivning

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

2018-05-01-
2019-04-30

-4 651

1 023

-910

110

2017-05-01-
2018-04-30

-t zc+

496
-111

110 110

-320

-65
110

1',t0110

Ej aktiverad skattefordran uppgår till 1 617 (965) kkr. Eftersom bolaget inte förvåntas redovisa vinst
Iöre 2021 redovisas beloppet utifrån 20,6 (20,6)% skatt. Bolagets skattemässiga underskott uppgår till
7 849 (4 684) kkr.

Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

A
6 792
3 Q76

4 459

10 346 6 792

-2293 -1 489
-1 147 -804

478

-3 440 _) )41,

Not 5 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och likn rättigheter

Ackumulerade anskatf

5 906

5 015

4 499

5 015

5 015

-1 003
-502

5 015

-50'l

-1 505 -1 003

3 510 4 0't2
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Not 7 lnventarier, verktyg och installationer

-Vid årets början
-Nyanskaffningar

Acku m u le rade avskriv ni nga r
-Vid årets börlan
-Ärets avskrivning

Redovisat värde vid årets slut

487 487

487

-'170

45

487

-285
-94

-424 -379

108

Not 8 Andra långfristiga värdepappersin nehav

-Vid årets början

Redovisat värde vid årets slut

Avser andel i den ekonomiska föreningen som äger stiftelsen Elektronik UtvecklingsCenter iVästra
Götaland, EUC.

Not 9 Disposition av vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -6 791 031 , disponeras enligi följande:

2019-04-30

?0

Balanseras iny räkning -6 791

'6 791

Not 10 U ppskrivningsfond
2019-04-30 201&04-30

Belopp som tagits i anspråk under året

Redovisat värde vid årets slut

_?o,l

Not 11 Långfristiga skulder

Skuld-er som aödail

-391

2 734 3 129

Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

1500
500

I 200
500

2 000 1 700

Not 12 Övriga kortfristiga skulder
I posten övriga kortfristiga skulder ingår 2,9 mkr avseeende lån som kan konverteras i samband med
planerad nyemission.

n
Llt-

l1
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Not '13 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
2019-04-30 2018-O4-sO

För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar

1 500 1 500

'I 500 1500

Summa stållda säkerheter 1 500 1 500

Ev en tu a lfö rp I i ktel s e r
ln ga.

Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
lmsys AB slutförde utvärderingen av sin lösning för sin Al teknik inom ramen för samarbetsprojektet.

tk"
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Revisionsberättelse

Till bol*gsstämman i Imsys ÅB
Ore nr 556113-1614

Rapport om årsredovisningen

ttllahnden
Jag har ut{ikt cn rerision av årsredovislingen ltir lnrsl's AB för riikcuslapslirct 2018-0-r-01 - l0l+04-i0.

Eflliltt nrin uppiättninE har år$redovisningen upprättats i enli8lret nred rirsredovisringslagen och pcr en i ulla
rli:cntliga al:ccrdcn riittr-isande bild aY Ims-r*s r\Bs finarsicllö ställ ingperdrl 3019.04-30 och aI dcss
linsnsiella resultat llir året enligt arsredorisningslagcn. Föfl'altnirlgsherlittelren är {iirenlig nre<l

åsredorisningens {irriga delar,

lag,lill$lyrkcr därl$r {tl Lrrrl$gss(itrllman }äst§$ller resuhaträkrringen och bal sritlningen.

Grund filr uttalaaden
Jag hor utfört Ievisiofic[ e.nligt I crnatollä] Slandårds on Auditing tlsA) {r.t)h go<1 rcvisionsxd i Sverige.
i\,litt ansvar enliåt d6§så stsndårder beskirs närnrarc i avsritlet Reltsormr am lar- Jag är oheroende i
f0rhållanft rill Imsys AB enligl god revisorssed i Slerige och h i ö!rigt fullåion nritt yrkeretiska arlrvar
enligr dessa kmr.

J*g anscr an dc revisionshclisjag har ifih,imlat iir tillräckliga och rturdsrnälsefllipa sonr grund llr milir
uliälflnden.

.1'4,rtlsea.r ac* verhttllllande direkttir{:fls t ttlar
tlct fu stvrelscn och vcrhstållnndc dirchören som hår ånsvarct ltir alr fusrc{.lo\-isrlingetr uppriiltås uch att dcn
get en länrisaflde bild ctlligt fusrcdovisningslagen. Styrelsen orh ve*stiillande djrckfören irnsvärar åvcn ftr
dcr internå ko,Ilr$ll sorn dc bcdönru dr nödvändir: ldr atl uppriittå dt1 trsredovisning som inrr' innchållcr
n;i[tt v]isentlig:r felaktighctsr^ r,are sig dcssa lxtor pä or:gcntlighctcr r.llcr rnissr;rg.

Vid upp*ittrndet av årsredor,isningen srsvarilr sl-yrclsen nch verkstrlllonde rlirektörsfi tBr hed(tthningar *v
trolagels lhnnågn att tbrBiitltt verksanlheten. Dc uflplr'scr. rär si iir tilliirnpligt. orn filrh*llarylen snm ksr
påverkr ftrmäpsn ot1 f'orrsåflå vr:rk$a! hctcfi sch att ;tn1 rinda antag:urdct nnr fortsau drift- Å {tlrg§lrdct ön:
fonsått drifl tillitmpits dosk iflte om styrr.'lsr:n och r,c*stälkurde direktör€n ävser an lihvidera trolagt.
ug4rhiira med vsrkflmhstcn eller inte hff oågot reslistisL:t älternativ till att söra något äy detta.

,&evrlpra.t arsrur
!1im raåI ir an uppnå en rinrlig grad at såksrhst otn huruvida årsredolisningcn som helhot inte innehåller
några v&tcntliga fieiaktigheter. vffe sig d€li{§ bcror pi oetrertliEheter el16r nlisstag. !)ch a1 lämn1sn
rerisiansberånelse som innthitller minå uttalånder. Rinlig siikerhet år en hög grad av s&kertret. m.:tr är ing§r
garanti lbr stt ell revision som utltirs enligt ISÅ o€h göd revisi$rssed i §verige alltid knrnnler a{l upptäska
cr våsentlig felahigha ofl dn $ådar fims Felalrigherer kan uppsrå på {rund av oegen igheter dlle, missråg
oeh ansEs Yara vä$€filigå ofi de ensliilt eller tillsurmafls rirn]igen kän fitrvantas pAt,erka de ekonomiskn
bqtlut sorr anvdfidå{e lÅtaf med grund i årsrcdovisrringen.

Sonr del av en revisitrn urligt 1S,,1 anvlioderjau professioncllt audölu och har en profr;ssionelh skrptitk
irrstä!tning under hels revis.ionen. Dessutonl

- tdendtiertr och bedrinrer jag ri+kernå lör v[sentligå t'clrktighet€r i Arsredovisningen. vare sig dessa [eror
nö nr'r'*nrlir,hi'r,'r r'llff rrrie*toa ,,rår-{",.'l',,.lhr fr rI n;. - r,rr., n-.-ta, t.t.1n,.!nn,!',,.:ri.r-,-r.r.,a-r.!..-..-L
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i hämtår revisionsbois som är tillräekliga oeh iindarnålsenliga for att utgöra en grund lbr mira utulanden,
Ri*ken fdr att intc upptäcka en viisentlig feluktighet till tliiid ar, ocgeutligh€l€r air hatgr€ iin lBr en r{sendig
felaltighet son heror på mi*srag eftersom oegenrligheter kan innefrirta agrrarrdc i ma*opi, ltsrfalskning,
avsihligfl uleliimnanden. felaktig infonnation ellet åsidosätlånde av irtera konnoll,

- skaff.t jag rnig en förståelsu av deo del av bolagcts irrterro kontroll som har bstydclsc lff tnn revision fbr
ittt utfannB grsu6lurinsJåt$årdcr sorn är lärruli8a r))cd hänsyn till orns$ndighctsmq rnen inte fbr atl utt{rh
mig om sffektivitstpa i dm inlerno kortolhjn.

'utvärdcrarjag l&nplighctcn i dc rcdorisningsprincip,cr sonr arvånds rrch lirnliglraen i styrel$§ns och
vod*tiillindc dirckrörslls uppskattnirgar i rcdorisningtn och tillhörendc upplysningar.

- &'är ja& en slut§ars om lårnFlighstsn i sn s§,relsen och vcrkst{lllondc dirsklörcn antränder afltägåsdet otn
fonsan drift vid uppråttandet åv årsredorirningen, Jag drar också en slutsat§. led grund i de inftiirntsde
revisionsbevisen om huruvida det firuLs nåEoll vl§gltliS osi:r(€ l§tsla§or sonr avser sådana ht]ndelser eller
{iirhållanden som k&n leds ti}l bctydandc tviYel om holagem fiinnågå Btt fortsåtta y$ksamhet€n, Om jag, dlär
slorsatsw att dst ,inns en l,isentlig osälcrhetsfaktor, maste jng i revisiofthffåttelsff f;istfl uppn*irksflnhcten
på upplysningama i årsredovisningen om den viisenfligq osiikclhsrsfaktom §llcr. onr sådana upplysnirg.år år
otillråckliga, modjfiera uttnlandet om Årsredorisningen. Ivtina slutsätser bascra.s 1d de rcvisinnsher,is som

inhiirntas liam till daturnet lör r€lisionsb€råttBlsea. Doijh kan frarntida hiindclsrr cllcr liirhälandcn göra att
clt bolag irie lån8re kan fonsfita Yerksaflheren.

- utvärdöråtjåg den ö!'€rgripande Fresentationsn. strukuren och inneh&llet i årsredovisningen, diiribland
upplysningmma. r»h om årsrgdo|isningr,n åtcrgcr dc underliggandr transaftio crfla och htturdels*na pÅ ett
slitt som ger en rliltvisande bild.

Jag måste inlnrmera styrelsen om bland annat rcyisionens planerade omfatning och inrikring sunt
tidpuoklcrr I& den. Jag måstc också informcra om brtldclsefulla iakttagelser under revisionen. diribtand de
Bventuella betydsflds brister i derl i tema kontrollen sorn jag iderxifirrut.

Rspport om a dre krav enligt lagar och andra Frirfattningar

UttnlaruIcn
Uaövcr ntin rcvision av årsredovisningcn h,lr jug {verr udbfl on revision av styrelsens och vcrkställande
direhtörens fön'altning I§r lmsys All tllr räkenskapsårr:t 201&0-§-0t - 2019-04-:!0 sflnl at förslaget rill
dispositioner bctrttffa:rde bolagrls vinst cller forlusr.

Jäg tillstlrker 8tt bolsgsstårmnan hehandlar {ii'rlusten enligt lorslagct i fön'åltningsberåttelsen neh ber.ilinr
§tyrgl§€ s lgdsnliller ooh vsrkstållunds direktören ansvarsfrihel fbr räkelskät särut.

Grund för utnlanden
Jag har utliirt relisionen enligt god rorisionssed i Swrige. Mitt ansvm crligt defioa beskTiys nämrårs i
åvsn;ttet /tstirurru orr-rl'ar. Jag år obetoarde i liJrhållands till lmsys AB erliprr god revisorssed i Sverige oeh
har i öwigt fullgort mitt ykesaiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisiotrsb*is.jag har iniiirnt8r iir tilhäskliga {}ch tindamålsenliga som gund för.mina
uttalanden-

§4,retsens ach setkslt a le dlrektfire s dnsrer
Det;ir styrelsen som har ans,Earet fiir tl,rslaget till disposirioler herr.itffande bolagets vinst ell€f flddust. Vid
fÖr§laE till utdttning irln§fstliu dcttä bland iuuat §$ beriönuiug av om utdelningiu or forsvarlig med.hlinsyn
till de krav som bolaEets isrksamhelstrL olnfättning öch risker ståller på srorleken av hotager* e21na kopital-

::::l:-"*::':*:'u"u 
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bland r:nnat arr lbnlöpande balörna bolagots ckonomiska situation och srt til]se a$ lrolaget* orgaris.Btion iir
rtlbrftad iå att bokfi,,ringen, rredelsltlrvaltningen och bolagets ckonomiska atgelägenh*er i övrigt
kontrolleras pÄ c( bcllr*lgrnldc sätt. Verkstållsnde direklörcn skå skötå der liipande ftirva.ltnilgen enligt
styrclscns rikrlinjer nch artvitningar och bland annat vidta de ålgårdsr som år nödv{ndiga flir &tt bolsgets
bolittrirtg sks fullgörm i överersstämrnelsc med lag och ttir att medelsldlvalminpen skå skötas på sn
bftJ-ggande sätt.

rte vivrrns aaspar
I\'litl mål beträffandc revisioncrr ar tbrvaltningcn. ooh diirmed filiu ufiarsnde om ansvsrsli.i}st. är a inh{nua
revisionshevis ltr alt med en rirnlig grad av såkerhct kunna bcditmr om någon stlrclseledfirot ellcr
v$fis[illandB din:ktörcr inätsot räscntlip;t uvse*rde: -

- Ibrsragit flågor åtg&d sller &jon sig skyldig rill någon försummelse soffi krn törf,nleds
ersåattn ings skyldighet rrot bolagel eller

- på rÅgot qnmt sått hurdlat i strid tned aLticbolagslagen, & sredr:visnirgslagen 6ller holagsordaingff.

Mitt mål kffiIfande rcvisiunen av lörslaget till dispositiorer a1, bolagem lrrst eller forlust, oc1 rpirrned mitt
uttal rde <ln deftä. in an med rimlig grad av såkerhet bsdöma om förslaget llr llronligt mcrJ
aktiebolagslagen.

Rimlig såkerhet år en hög grad av siikerhet, mcn ingen garanti fiir att en revision soln utfdrs enlipl god
r€YisionssEd i sverige alltid koftm€r åri upptäcta åtgiirder eller fdrsummrlssr som ksn föråflledå
crsättningss§ldiglrst nml bolq$rt, §llcr afi etl flörsl8g till dispositionsr av bolagds vinst sller förlu-§t i ie är
filrenligt med aliticbolagslagen.

Sorn en dEl av en rcvisirm cnligt god rerision-+scd i Sverige alvtintlcr jag professionellt orndörne och har en
ptolessionellt skeptisk inställning rurder hela rcr"isioren. Granskningen av fdrvalrniagcrr och liirslaget till
disposiiioner av trolagets vinst eller ftirlust grundar sig fråmst pa rei.isiolcn ai, raftenskaperna. Vika
tillkommande gran§Ltingsåtgiirder snn rrtlilrs baseras på min professionella bcdörnning rned rr!åagspunkr i
risk och våsentlighet. Dfl innebdr att jag fokuserfl lrånskningen på sådana Ätgttrder, områdcn ih - '

föftÅllandcn som är vtisenllig* lIr verksa {rete$ och dltr ävsr§g och övcrEåd;lser skulle ha snrskild
hctydclse C$r holngeb situatiorl Jag går igcnom och ptövff lirtfldi: beslut, bcslulsunderläg, vidtsgna åtgårder
och flndra förhåll{nd§n som lir rclevarla liir nritt utlalarde orn elsvarsriihd. Som underlåå för m]tt urrilande
om **yrelsens fÖrslag iill disPositiön€r betritlihndc bologcts vin.ct clter llirlusr harjag granikat om &trslagcr
är lbrsnligit måd rktiebola3s Iagen.

Steckholm den 3l oktsher ?01g


