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Styrelsen och verkstiillande direktriren ftir Mostphotos AB avger ftiljande arsredovisning ftir
r?ikenskapsaret 2020.

Fii rvaltnin gs beriittelse

Verksamheten
Mostphotos iir en marknadsplats ftir att k<ipa och siilja digitala fotografier, illustrationer och vektorfiler.
Bolaget grundades 2007 i V?isteris och iir idag verksamt i Stockholm samt Viisteris, med siite i
Stockholm. Bolaget har ett av Nordens stdrsta bildarkiv ftir royalty-fria bilder med strax under 33
miljoner bilder vid slutet av 2020 och viinder sig mot ftiretagskunder och organisationer inom alla olika
segment i de nordiska liinderna.

Ftirsiiljning
Tusentals kunder anviinder Mostphotos ftir att tillgodose sina bildbehov och en viktig del av intiikterna
genereras frin abonnemang vilka ger en iterkommande intiiktsstrcim frin lojala kunder. Majoriteten av
Mostphotos kunder kommer frin Sverige men kundbasen viixer stadigt i de dvriga nordiska l2inderna som
stir fdr ca20oh av omsiittningen.

Teknisk plattform
Dentekniskap1attformen@iirviisentligftirbolagetsframgingochvijobbar
konstant for att skapa den biista anviindarupplevelsen i branschen.

Under 2020 lades en stor del av vira resurser pi att ftirbiittra UX, utveckla nya mdjligheter ftir
anv?indarna att ladda upp och scika bilder i gallerier, m6jligheten att ladda ner skissbilder,
sammankoppling mellan Mostphotos och Folio Image frir att ge anviindama iinnu biittre urval mellan
stockbilder och premiumbilder, samt andra premiumfunktioner som kommer att lanseras 2021.

Vissa andra planerade satsningar pausade ftir att spara resurser till fbljd av Covid- 19.

Konkurrenssituation
Mostphotos konkurrerar framfcir allt med bolag inom segmentet "microstock" som utmdrks av liga
bildpriser och stora bildarkiv. Shutterstock, iStock (by Getty Images) och Adobe tir ledande bolag som
verkar i detta segment.
Pi den nordiska marknaden finns det tiven ett par mindre lokala aktrirer d6r Colourbox, Scanpix
och John6r kan n?imnas som exempel.

Den globala marknaden ftir stockbilder och stockvideos uppskattas viixa med 5o/o per ar och omsiitta 4
miljarder US-dollar irligen 2023.Den ledande bcirsnoterade aktriren Shutterstock (SSTK) hade 2019 en
total omsiittning om ca 650 miljoner USD och en market cap om ca 3,3 miljarder USD.

Vision
Mostphotos ska vara Nordens ledande leverantrir av bilder

Affiirsid6
Mostphotos marknadsftir och siiljer bilder 6ver internet till kunder civer hela viirlden med
konkurrenskraftiga priser och ett siirskilt fokus pi autentiskt samt lokalt material. ,

/



Mostphotos AB
Org.nr 556725-9956

2 (11)

Vad utmiirker Mostphotos?
Mostphotos fokuserar pA att leverera de biista bildema med nordiskt bildsprik. Siten viilkomnar lika v?il
hobbyfotografer som professionella fotografer. Diirigenom fir bolaget in ett bredare utbud av lokala
bilder iin traditionella bildbyrier.
Bildutbudet prtiglas av mer autentisk ktinsla och/eller lokal anknytning vilket saknas hos de flesta stcirre
internati one lla konkurrenter.
Enkla regler, smidiga villkor och lig prisnivi grir att alla typer av kunder kan lcisa siu bildbehov med
Mostphotos.

F<iretaget har sitt siite i Stockholm.

Viisentliga hiindelser under riikenskapsiret

Ftirv?irv av premiumleveranttiren Folio Ima ges
Den 15:e januari2020 ftirviirvades Folio BildbyrA AB. Fdr att finansiera kripet och till viss del stiirka
bolagets kassa ftjr den fortsatta expansionen genomftirdes en nyemission om 4 800 000 sek.

covrD-19
Mostphotos hade en god tillv2ixt under Ql som sedan stagnerade till fdljd av COVID-19. Frin slutet av
mars fram till slutet av september sjdnk aktiviteten och ftirsiiljningsm<ijligheten p6 bide svenska och
internationella marknaden. Till ftiljd av osiikerheten som pandemin orsakat pA marknaden vidtog
MostPhotos betydande irgiirder ftir att siikra bolagets och de anstiilldas position. I slutet av Q3 ktinde
MostPhotos mer stabilitet pi svanska marknaden och b6rjade successivt Sterkalla vidtagna Atg2irder ftr
att si sm6ningom Stergi till ett normaltillstind. Det sista kvartalet visade en positiv utveckling och vi
lyckades dka vir ftirsiiljning kraftigt samt ta igen viss ftirlorad aktivitet. Aven om pandemin fortfarande
rider kiinner bolaget sig trygg med att hilla en fortsatt god utveckling under 2021.

Fortsatt drift
Beaktat den emission som slutftirdes2020-02-14, atlvdrdet pi bolagets immateriella tillgangar
uppdaterade per 2019-12-31 fortfarande ar aktuellt di bolaget har <ikat antalet kunder, bilder och tikat
omsiittning, samt bolagets framtidsplan Zir det verkstiillande direktcirs och styrelsens bedcimning att
bolagets finansieringsbehov fcir den kommande period av 12 mhnader iir tillgodosett.

Flerirstiversikt (Tkr)
Nettoomsiittning

Ti I lviixt nettoomsattn ing (%)
Resultat efter finansiella poster

Balansomslutning

Eget kapital

2020

8 939

9

-874

8 6s8

I 724

2019

8 l5l
7

-3 049

r0 s65

2 598

2018
'1 605

17

-1224
7 074
1 703

2017

6 477

43

-2 041

I 737

-2 218

2016
4 538

30

-5 244

2 085

-1258
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Ftiriindring av eget kapital

Aktie-

kapital
557 098

Ej
registrerat

aktiekapital
t39 667

Overkurs-

fond

l4 047 885

Uppskrivning

fond

3 259 806

Balanserat

resultat
-'t2 577 916

-220 202

3 (r r)

Arets

resultat
-2 828 819

Totalt

Belopp vid arets inging

Uppskjuten skatt

IansprAkstagande
avskrivning

Nyemission

Disposition

Arets resultat

Belopp vid rflrets
utging

139 667 -139 667

696 165

Ftirslag till behandling av ansamlad fiirlust
Styrelsen frireslir att den ansamlade fcirlusten (kronor):

ansamlad frirlust
6verkursfond
irets fdrlust

220 202

-t 028 979

2 597 721

-220 202

220 202

1 028 979 0

-2 828 819 2 828 819

-874 t83

0 t4 047 885 2 451 029 -14 597 958 -874 183 I 723 538

-14 597 959
l4 047 885

-874 l 83

-1424257

0

0

0

183-874

behandlas si att
i ny riikning <iverftires -1 424 257

Fdretagets resultat och sttillning i tivrigt framgir av efterftiljande resultat- och balansriikning med noter
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Resultatriikning

Nettoomsiittning

Ovriga r<irelseintiikter

Riirelsens kostnader
Ovriga externa kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar av immateriella anl2iggningstillgangar
Ovriga rcirelsekostnader

Rtirelseresultat

Resultat frin finansiella poster
Ovriga riinteintiikter och liknande resultatposter

Riintekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat ftire skatt

Skatt pi irets resultat

Arets resultat

-1 094 385 -3 049 021

Not 2020-01-01
-2020-12-31

8 938 956

88t 877

9 820 833

-3 763 599

-5 678 982
-1 028 979

-435 160

-10 906 720
-1 085 887

0

-8 498

-8 498

-1 094 385

220 202
-874 183

4(ll)

2019-01-01
-2019-12-31

8 1s0 967

142 399

I 293 366

-3 931322
-6 190 607

-1 028 979
-187 708

-11 338 616

-3 045 250

278
-4 049

-3 771

-3 049 021

220 202

-2 828 819
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Balansriikning

TILLGANGAR

Tecknat men ej inbetalt kapital
Anlii ggnin gstillgi ngar

I mmate rie ll a an ltig g nin g sti I lg dng ar
Ovri ga immateriel la anliiggningstillg6ngar

Fin an s ie I lo ankig g n in g stillg dn g ar
Andelar i koncemforetag

Summa anliiggnin gstillgingar

Omsiittnin gstillgingar

Ko rtfr ist ig a fo r dring ar
Kundfordringar
Fordringar hos koncemftiretag
Aktuel la skattefordringar

Ovriga fordringar
Frirutbetalda kostnader och upplupna inttikter

Kassa och bank
Summa omsf, ttningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

s(11)

Not 2020-12-3t 2019-12-31

0 4 800 000

3

4

3 086 937

3 086 937

2 500 000

2 500 000

s 586 937

l 190 083

326 250

68 673

27 999

340 935

1 9s3 940

1 tr7 382
3 071 322

4 115 916
4 tts 916

0

0

4 115 916

1 122054
0

68 673

1 502

s2 632

t 244 861

403 947

I 648 807

5

8 658 259 10 564 723
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Balansriikning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapilal
Aktiekapital
Ej registrerat aktiekapital
Uppskrivningsfond

Fritt eget kapital
Overkursfond
Balanserad vinst eller ftirlust
Arets resultat

Summa eget kapital

Avsiittningar
Uppskj uten skatteskuld

Summa avsiittningar

Lingfristiga skulder
Ovriga skulder
Summa lflngfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Leverantcirsskulder

Ovriga skulder

Upp lupna kostnader och florutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6(11)

Not 2020-12-31 2019-12-31

6

7

696 764

0

2 451 029

3 147 793

t4 047 885

-14 597 959
-874 183

-t 424 256

I 723 537

635 908

635 908

177 000
177 000

338 s03

2 127 600

3 655 711

6 t2t 8t4

557 098

139 667

3 2s9 806

3 956 570

14047 885

-12 577 917

-2 828 819

-1 358 850

2 597 720

856 lt0
856 110

177 000

177 000

1 50 075

3 036 621

3 747 197

6 933 893

8 6s8 2s9 t0 564723
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Noter

Not 1 Redovisnings- och viirderingsprinciper

Allmiinna upplysningar
Arsredovisningen iir uppriittad i enlighet med arsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Arsredovisning
och koncemredovisning (K3).

Redovi sningsprinci perna ?ir oftiriindrade j 2im ftirt m ed ftire giende ir.

Intiiktsredovisning
Intiikter redovisas till det verkliga viirdet av vad som erhillits eller kommer att erhillas och periodiseras
i enlighet med med bildabonnemangens bindningstid.

Ovriga immateriella anliiggningstillgflngar
Ftiretaget redovisar internt upparbetade immateriella anl?iggningstillgingar enligt aktiveringsmodellen.
Det innebiir att samtliga utgifter som avser framtagandet av intern upparbetade immateriell
anliiggningstillgang aktiveras och skrivs av under tillgangens bertiknade nyttjande period,
under ftirutstittningar att kriterier i BFNAR 2012:l iir uppfullda.

I mmate rie lla anltig g nin g stillg dn g ar
Avskrivning Hemsida 5ar

Ku n dfo r dr in g ar/k o rtfr ist i g a fo r dr in g ar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsiittningstillgangar till det belopp som
ftirvtintas bli inbetalt efter avdrag ftir individuellt bedcimda osiikra fordringar.

L dn es ku lder o c h lever antdrss ku lder
L6neskulder och leverant<irsskulder redovisas initialt till anskaffningsviirde efter avdrag ftir
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet fr6n det belopp som ska iterbetalas vid
frirfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som riintekostnad civer linets ldptid med hjtilp av

instrumentets effektivriinta. H?irigenom civerensstiimmer vid ftirfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska iterbetalas.

Inkomstskatter
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt fdr innevarande riikenskapsar samt den del av tidigare riikenskapsirs
inkomstskatt som iinnu inte redovisats. Aktuell skatt beriiknas utifrin den skattesats som giiller per

balansdagen. 7
/
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Uppskjuten skott
Uppskjuten skatt 2ir inkomstskatt som avser framtida riikenskapsir till fbljd av tidigare hiindelser.
Redovisning sker enligt balansriikningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar pi temporiira skillnader som uppstir mellan bokftirda respektive
skattemiissiga viirden ftir tillgingar och skulder samt ftir <ivriga skattemiissiga avdrag eller underskott.

Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beriiknas utifran gtillande skattesats pi balansdagen. Effekter av
ftiriindringar i gtillande skattesatser resultatf<irs i den period f<iriindringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anliiggningstillging och uppskjuten skatteskuld som avsiittning.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemiissiga avdrag
redovisas i den omfattning det iir sannolikt att avdragen kan avrtiknas mot framtida skattemiissiga
6verskott.

Pi grund av sambandet mellan redovisning och beskattning siirredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som Zir hiinfrirlig till obeskattade reserver.

Offentliga bidrag
Bidrag frin staten redovisas till verkligt viirde niir det tir rimligt och siikert att bidraget kommer att

erhillas och foretaget kommer uppfflla de villkor som iir ftirknippade med bidraget. Bidrag avsedda att

tiicka investeringar i materiella eller immateriella anliiggningstillgangar reducerar tillgangamas
anskaffningsviirden och diirm ed det avskrivningsbara be loppet.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsiittning
Rdrelsens huvudintiikter, fakturerade kostnader, sidointiikter samt intiiktskonigeringar

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella inttikter och kostnader men ftire bokslutsdispositioner och skatter

Balansomslutning
F 6retagets sam lade tillgingar.

Eget kapital
Fdretagets nettotillgingar, dvs skillnaden mellan tillgangar och skulder.
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Not 2 Medelantalet anstiillda

Medelantalet anst?illda

Not 3 Ovriga immateriella anliiggningstillgingar

Ingiende anskaffningsviirden
Uppskrivning
Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Ingiende avskrivningar

Arets avskrivningar

Utgiende ackumulerade avskrivningar

Utgflende redovisat viirde

Not 4 Andelar i koncernfiiretag

lnk<ip

Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Utgiende redovisat viirde

Not 5 Fordringar hos koncernfiiretag

Ingiende anskaffningsviirden
Ti llkommande fordringar
Utgiende ackumulerade anskaffningsviirden

Utgflende redovisat viirde

2020 2019

11 t2

2020-t2-31 2019-12-31

e(r1)

12 693 079

0

t2 693 079

-8 577 163

-1 028 979
-9 606 L42

7 548 184

5 144 895

t2 693 079

-7 s48 184

-1 028 979

-8 577 163

3 086 937 4 tts 9t6

2020-12-31 2019-12-31

2 s00 000

2 500 000

2 s00 000

2020-12-31

0

326 250
326 250 0

3262s0 0

0

0

0

2019-12-3L

0
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Not 6 Avsiittningar

Uppskjuten skatt

Not 7 Lingfristiga skulder

Forfaller senare ?in ett 6r men innan fem ir

l0 (1 r)

2020-12-31 2019-12-31

2020-12-31 2019-12-31

635 908

635 908

171 000
177 000

856 I l0
856 110

177 000

177 000

Not 8 Viisentliga hiindelser efter riikenskapsirets slut
Tidigare VD Henrik Arlestig har under 2021 ersatts av Carl-Johan Sundberg som tilltradde som VD
2021-04-01. Carl-Johan borjade sin anstiillning pi Mostphotos ungefiir samtidigt som Henrik, och har
under de senaste 6ren varit central i arbetet med bolagets transformation.

Under 2021 kommer Mostphotos tillsammans med Folio Byrbyri fortsiitta processen genom att
integreras pi ett tekniskt plan, si att kunderna kan handla bilder fran b6da plattformama med ett konto.

/
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Stockholm 2021- C5 - Li
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Revisionsberdttelse

Till bolagsstdmman i Mostphotos AB, org.nr 556725-9956

Rapport om irsredovisn ingen

Uttalanden

Vi har utfdrt en revision av irsredovisningen f6r Mostphotos AB f6r Ar 2020.

Enligt vAr uppfattning har Arsredovisningen upprattats i enlighet med Arsredovisningslagen och ger en i alla
vdsentliga avseenden rdttvisande bild av Mostphotos ABs finansiella stiillning per den 31 december 2020 och av
dess finansiella resultat ftir 6ret enligt Srsredovisningslagen. Fdrvaltningsberdttelsen tir f6renlig med
6rsredovisningens ovriga delar.

Vi tillstyrker diirfdr att bolagsstdmman faststdller resultatrdkningen och balansrdkningen fdr lvlostphotos AB.

Grund fcir uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt lnternatlonal Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. VSrt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi dr oberoende i fdrhAllande till
Mostphotos AB enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort v6rt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat iir tillriickliga och dndamAlsenliga som grund fdr v6ra uttalanden.

Styrelsens och verkstdl Ia nde d i rektcirens ansvar
Det 5r styrelsen och verkstdllande direktdren som har ansvaret for att Srsredovisningen upprdttas och att den ger
en rdttvisande bild enligt Srsredovisningslagen. Styrelsen och verkstdllande direktoren ansvarar dven fdr den
interna kontroll som de bedcimer iir ncidvdndig fdr att upprdtta en Srsredovisning som inte innehAller n6gra
vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pA oegentligheter eller misstag.

Vid uppreittandet av Srsredovisningen ansvarar styrelsen och verkstdllande direktoren fdr bedcimningen av
bolagets f6rmAga att fortstitta verksamheten. De upplyser, ndr si air tillaimpligt, om forh6llanden som kan pAverka
fdrm6gan att fortsiitta verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tilltimpas dock inte om styrelsen och verkstdllande direktoren avser att likvidera bolaget, upphdra med
verksamheten eller inte har nAgot realistiskt alternativ till att gora n6got av detta.

Revisorns ansvar
Vdrra m6l dir att uppn€r en rimlig grad av sdkerhet om huruvida Srsredovisningen som helhet inte innehAller n6gra
viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller misstag, och att ldmna en revisionsberiittelse
som innehiller v6ra uttalanden. Rimlig sdkerhet dr en hdg grad av sdkerhet, men dr ingen garanti fdr att en
revision som utf6rs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka en vdsentlig felaktighet
om en sAdan finns. Felaktigheter kan uppstA p5 grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vdsentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fdrvdntas pAverka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med
grund i irsredovisningen.

En ytterligare beskrivning av vSrt ansvar for revisionen av Srsredovisningen finns pdr Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning dr en del av revisionsberiittelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fcirfattningar

Uttalanden

Utdver vAr revision av Arsredovisningen har vi dven utf6rt en revision av styrelsens och verkstdllande direkt6rens

forvaltning f6r Mostphotos AB for Ar 2020 samt av fdrslaget till dispositioner betrdffande bolagets vinst eller
fdrlust.

1au2



I
pwc

Vi tillstyrker att bolagsstdmman behandlar forlusten enligt forslaget i forvaltningsberattelsen och beviljar
styrelsens ledamdter och verkstdllande direktoren ansvarsfrihet for rdkenskapiSret.

Grund fcir uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. V6rt ansvar enligt denna beskrivs ndrmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi dr oberoende i fdrh6llande till Mostphotos AB enligt god revisorssed i Sverige och har i
ovrigt fullgjort vArt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat eir tillrzickliga och dndamAlsenliga som grund f6r vSra uttalanden

Styrelsens och verkstdllande direkt6rens ansvar
Det dr styrelsen som har ansvaret f6r fcirslaget till dispositioner betrdffande bolagets vinst eller fcirlust. Vid forslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bed6mning av om utdelningen 5r f6rsvarlig med hdnsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker stiiller pi storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och stdllning i ovrigt.

Styrelsen ansvarar fdr bolagets organisation och forvaltningen av bolagets angeldgenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlopande bedoma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation dr utformad
si att bokforingen, medelsf6rvaltningen och bolagets ekonomiska angeldgenheter i ovrigt kontrolleras pi ett
betryggande sdtt. Den verkstdllande direktdren ska skota den lcipande fdrvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de Atgrirder som ar n6dvaindiga fdr att bolagets bokfdring ska fullgoras i

overensstdmmelse med lag och for att medelsforvaltningen ska skdtas pA ett betryggande sdtt.

Revisorns ansvar
VArt m6l betrdffande revisionen av forvaltningen, och ddrmed virt uttalande om ansvarsfrihet, Eir att inhdmta
revisionsbevis fdr att med en rimlig grad av sdkerhet kunna bed6ma om nSgon styrelseledamot eller verkstdllande
direktdren i nSgot viisentligt avseende:

. fOretagit n6gon Stgiird eller gjort sig skyldig till n6gon fdrsummelse som kan f6ranleda ersdttningsskyldighet
mot bolaget

. pA n6got annat sdtt handlat i strid med aktiebolagslagen, Srsredovisningslagen eller bolagsordningen.

VArt m6l betrdffande revisionen av forslaget till dispositioner av bolagets vinst eller forlust, och ddrmed vArt
uttalande om detta, dr att med rimlig grad av sdkerhet bedoma om fdrslaget dr fdrenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig siikerhet dr en h6g grad av sdkerhet, men ingen garanti fdr att en revision som utf6rs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka itgiirder eller f6rsummelser som kan f6ranleda
ersdttningsskyldighet mot bolaget, eller att ett forslag till dispositioner av bolagets vinst eller fdrlust inte 5r f6renligt
med aktiebolagslagen.

En ytterligare beskrivning av vArt ansvar f6r revisionen av fdrvaltningen finns pA Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning dr en del av revisionsberdttelsen.

,ql
Stockholm den bmaj\O2l

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

t//ort^ I
Marcus Petersson
Auktoriserad revisor
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