
Årsredovisning
för

Attana AB
556931-4106

Räkenskapsåret

2019



Attana AB
Org.nr 556931-4106

1 (13)

 
Styrelsen och verkställande direktören för Attana AB avger följande årsredovisning för 
räkenskapsåret 2019.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, 
redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Information om verksamheten
 
Bolaget bedriver utveckling och försäljning av biosensorer inom bioteknik och 
läkemedelsutveckling samt idkar konsultverksamhet genom att utföra uppdragsforskning 
inom samma område.
 
Företaget är publikt och är sedan den 7 mars 2018 noterat på NGM SME Nordic.
 
Företaget har sitt säte i Stockholm.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Bolaget har under räkenskapsåret ökat sälj- och marknadsföringsaktiviteterna, bland 
annat genom deltagande vid fler konferenser både i egen regi och i samarbete med HVD 
Life Sciences. Detta har resulterat i en ökning av nettoomsättningen med 75%. Vidare 
har bolaget förberett för en mer aktiv försäljning på USA-marknaden med det långsiktiga 
strategiska syftet att inom tre år skapa referenskunder på öst- respektive västkusten och 
därmed en stabil plattform för ytterligare expansion inom de kommande åren. Vi har 
därför uppgraderat tre välrenommerade kunders Attana-instrument och utbildat deras 
personal i användningen av Attanas teknik.
 
Vi har gjort ett antal investeringar för att med bibehållen personalstyrka och 
kostnadsnivå kunna öka produktiveteten. Det innefattar bland annat investeringar i 
IT-lösning, laboratorieutrustning samt externa konsulter för att snabbt kunna 
implementera idéerna i bolagets verksamhet.  Innan årsskiftet registrerade vi ett 
dotterbolag i Storbritannien för att minimera eventuella följder av Brexit. Ett projekt att 
utvärdera ny automatisering av Attana Cell 200 har slutförts. Den nya effektivare 
automatiseringen kommer att implementeras under 2020 och kommer att öka 
produktiviteten för etablerade instrumentkunder och för vår uppdragsforskning. Vidare 
har vi investerat i en ny tillverkning av sensorchipen som syftar till att öka 
produktionskapaciteten och förbättra försäljningsmarginalerna. Detta beräknas 
impementeras under hösten 2020.
 
Vi har under året levererat värdefulla resultat till kunderna. Det mest är konfidentiella 
data men delar illustreras i två vetenskapliga publikationer under q4, "Phenotypic Screen 
with the Human Secretome Identifies FG16 as Inducing Proliferation of iPSC-Deived 
Cardiac Progenitor Cells" av forskare på KTH och AstraZeneca och "Dectin-1 Binding to 
Annexins on Apoptotic Cells Induces Peripheral Immune Tolerance via NAPDH 
Oxidase-2" av forskare från German Cancer Research Centre. Gemensant för båda 
publikationerna är att de belyser vikten av att förstå interaktionen mellan 
läkemedelsmolekyler och receptorer uttryckta på en cellyta, det vill säga Attanas 
kärnerbjudande. Vidare har resultatet av tidigare års arbeten gjort att fyra av Attanas 
kunder under perioden har pågående fas II studier efter att framgångsrikt ha avslutat fas I 
studier.
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Bolaget beviljades i Q1 ett lån från Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB om 
totalt 1,8 MSEK varav 1,0 MSEK utbetalades under Q1 och resterande 0,8 MSEK i Q2.
 
Bolaget genomförde en företrädesemission i Q3 om drygt 14,6 MSEK. 
Företrädesemissionen tecknades till 235%, totalt 34,3 MSEK. Efter emissionskostnader 
tillfördes bolaget 14,35 MSEK. 
 
Under 2020 har bolaget för att säkerställa god kassalikviditet upptagit lån om 2 MSEK 
samt ansökt om sex månaders amorteringsfrihet på bolagets lås hos Almi vilket 
motsvarar 0,48 MSEK. 
 
VD-kommentar
 
Jag går rakt på sak. Det finansiella resultatet för 2019 lever varken upp till styrelsens, 
medarbetarnas eller mina förväntningar.
 
Vi har förvissa ökat nettoförsäljningen med 75% från 3,7 MSEK till 6,5 MSEK, men 
givet de ökade resurserna vi satsat på försäljning och den förbättrade pipelinen borde vi 
presterat bättre. Det finns tre huvudförklaringar till det.
 

1. Instrumentaffären vi skrev om i Q3-rapporten som i stort sett var klar, men som 
på grund av personalförändringar hos kunden ännu inte genomförts.

2. Under Q4 hade vi ett uppdragsforskningsprojekt mellan 1-2 MSEK som skulle 
signeras och startas, men som ligger på is därför att kunden är under uppköp. 
Troligen kommer vi ändå att kunna få ett mindre uppdrag om 0,5 MSEK under 
Q2 2020. Förhoppningsvis tar det projektet vidare fart när uppköpet är avslutat.

3. Vi har två stora ordrar på gång i Asien. Vi hade förhoppningar om att få dessa 
orders innan jul, men de sista testerna blev inte slutförda. Då dessa skulle 
slutföras i början av 2020 har coronaepedemin tyvärr ytterligare försenat detta 
och vi kommer inte heller få in dessa under Q1 2020. Effekten av coronaviruset 
innebär en ökad osäkerhet kring affärerna. Vi kommer att prioritera dessa orders 
så fort det blir möjligt igen. Givet Attanas unika värdeskapande finns 
möjligheter till ökat efterfrågan och investeringar inom coronaforskningen.

 
En av dessa affärer hade räckt för att göra resultatet bättre och två hade givit ett resultat i 
nivå med våra interna förväntningar.
 
Vid sidan av de finansiella resultatet tycker jag vi levererat mycket värde både till våra 
kunder och till oss själva, exemplifierat av de publikationer som kom i Q4 från 
AstraZeneca och German Cancer Research Centre. Jag tror att dessa och andre icke 
publika resultat kommer att hjälpa oss generera bra orderflöde framöver.
 
Vidare har vi gjort en satsning på att skaffa referenskunder i USA. Vi har nu tre kunder 
som vi aktivt kommer att jobba med under året för att skapa förutsättningar för att 
expandera i USA inom tre år. Jag hoppas kunna återkomma under hösten med mer 
information.
 
För att sammanfatta: Det finansiella resultatet levde inte upp till våra förväntningar, men 
operativt tycker jag att vi har skapat mycket. Men det gäller att kunna kapitalisera på 
detta.
 
Teodor Aastrup, VD Attana AB
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 
Information kring västenliga händelser efter räkenskapsårets utgång fram går av Not9.

Ägarförhållanden
 
Per balansdagen ägs bolaget av Tvaa AB (Teodor Aastrup, VD) till 25,9 %, Vicama AB 
(Samir Fostock, ej aktiv grundare) till 5,8%, Arne Nabseth (styrelsens ordförande) till 
5,4% och övriga till 62,9%.

Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016  
Nettoomsättning 6 467 3 668 2 204 2 386
Aktiverat arbete för egen räkning 1 325 1 498 1 964 1 942
Övriga rörelseintäkter 682 3 538 745 802
Summa intäkter 8 474 8 703 4 913 5 130
Resultat efter finansiella poster -7 383 -5 986 -6 560 -2 050
Balansomslutning 20 057 15 637 19 828 14 120
Soliditet (%) 72,7 47,1 67,3 29,0

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
 
 
Förändring av eget kapital

Aktie-
Bunden 

fond Överkurs- Balanserat Årets Totalt
kapital  fond resultat resultat  

Belopp vid årets ingång 730 581 4 288 583 0 8 329 245 -5 985 919 7 362 490
Disposition enligt beslut 
av årets årsstämma:    -5 985 919 5 985 919 0
Nyemission 292 232  14 319 388   14 611 620
Fond för 
utvecklingskostnader  209 788  -209 788  0
Årets resultat    -7 383 419 -7 383 419
Belopp vid årets utgång 1 022 813 4 498 371 14 319 388 2 133 538 -7 383 419 14 590 691
 
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 2 133 538
överkursfond 14 319 388
årets förlust -7 383 419

9 069 507
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 9 069 507
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.
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Resultaträkning Not 2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

 

Nettoomsättning 6 467 050 3 667 503
Aktiverat arbete för egen räkning 1 324 852 1 498 000
Övriga rörelseintäkter 681 953 3 537 958

8 473 855 8 703 461

Rörelsens kostnader
Handelsvaror -1 132 516 -687 745
Övriga externa kostnader -4 658 369 -4 706 926
Personalkostnader 2 -7 991 232 -7 409 394
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -1 685 581 -1 726 938

-15 467 698 -14 531 003
Rörelseresultat -6 993 843 -5 827 542

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -389 576 -158 377
Resultat efter finansiella poster -7 383 419 -5 985 919

Resultat före skatt -7 383 419 -5 985 919

Årets resultat -7 383 419 -5 985 919
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och 
liknande arbeten 3 7 337 953 6 758 131
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt 
liknande rättigheter 4 4 529 999 4 986 162

11 867 952 11 744 293

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 127 054 173 014

Summa anläggningstillgångar 11 995 006 11 917 307

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Färdiga varor och handelsvaror 2 582 884 1 710 839

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 956 577 798 621
Övriga fordringar 481 355 439 303
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 265 630 161 855

1 703 562 1 399 779

Kassa och bank 3 775 835 609 216
Summa omsättningstillgångar 8 062 281 3 719 834

SUMMA TILLGÅNGAR 20 057 287 15 637 141
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 6
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 022 813 730 581
Fond för utvecklingsutgifter 4 498 371 4 288 583

5 521 184 5 019 164

Fritt eget kapital
Överkursfond 14 319 388 0
Balanserad vinst eller förlust 2 133 538 8 329 245
Årets resultat -7 383 419 -5 985 919

9 069 507 2 343 326
Summa eget kapital 14 590 691 7 362 490

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 8 3 208 333 2 147 222

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 052 247 2 599 098
Aktuella skatteskulder 26 194 38 885
Övriga skulder 183 472 1 824 531
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 996 350 1 664 915
Summa kortfristiga skulder 2 258 263 6 127 429

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 057 287 15 637 141
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Kassaflödesanalys Not 2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

 

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -7 383 419 -5 985 919
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 675 271 1 606 846
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 
förändring av rörelsekapital -5 708 148 -4 379 073

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av varulager och pågående arbete -872 044 -1 314 636
Förändring av kundfordringar -157 956 -638 972
Förändring av kortfristiga fordringar -145 827 1 204 704
Förändring av leverantörsskulder -1 546 851 420 368
Förändring av kortfristiga skulder -2 322 316 1 871 577
Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 753 142 -2 836 032

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 763 281 -1 561 530
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -114 320
Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 763 281 -1 675 850

Finansieringsverksamheten
Nyemission 14 611 620 0
Upptagna lån 1 800 000 0
Amortering av lån -738 889 -497 222
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 15 672 731 -497 222

Årets kassaflöde 3 156 308 -5 009 104

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 609 216 5 498 229
Kursdifferens i likvida medel
Kursdifferens i likvida medel 10 311 120 091
Likvida medel vid årets slut 3 775 835 609 216
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
 
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas 
och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att 
tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
 
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga 
förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från 
företaget till köparen.
 
Pågående tjänsteuppdrag
Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet 
utförs och material levereras eller förbrukas innebärande att vinsten från uppdragen 
avräknas successivt.
 
Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas för belopp som redan har 
redovisats som intäkt redovisas det belopp som sannolikt inte kommer att erhållas som 
en kostnad.
 
I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren 
under samma period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten 
utgör mellanskillnaden en skuld, vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad 
intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en fordran 
vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt.
 
Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Immateriella tillgångar
Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt 
aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som avser framtagandet av en 
internt upparbetad immateriell anläggningstillgång aktiveras och skrivs av under 
tillgångens beräknade nyttjandeperiod, under förutsättningarna att kriterierna i BFNAR 
2012:1 är uppfyllda.
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Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt 
restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 20
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 10

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 20

Låneutgifter
De låneutgifter som uppkommer då företaget lånar kapital kostnadsförs i resultaträkningen i 
den period de uppstår.
 
Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet i enlighet med reglerna i 
kapital 11 BFNAR 2012:1 (K3). 
 
Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som 
operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden.
 
Varulager
Varulagret 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 inkurans i varulagret har beaktats.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) 
i procent av balansomslutning.
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Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på 
ledningens bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den 
tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på 
historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter 
anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på 
tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga 
utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och 
antaganden ses över regelbundet. 
 
Enligt företagsledningen är väsentliga bedömningar avseende tillämpade 
redovisningsprinciper samt källor till osäkerhet i uppskattningar främst relaterade till de 
immateriella tillgångarna patent och balanserade utgifter för försknings- och 
utvecklingskostnader. 
 
Bolaget lät KPMG utföra en oberoende värdering av bolagets immaterialla tillgångar i 
samband med upprättandet av årsredovisningen per den 30 juni 2016 varvid det framkom 
att återvinningsvärdet av dessa uppgick till 35 158 000 kronor. Företagsledningen 
bedömer att bolagets immateriella anläggningstillgångar fortsatt överstiger bokfört värde 
varvid det inte föreligger något nedskrivningsbehov av dessa.
 
 
Not 2 Anställda och personalkostnader

2019 2018

Medelantalet anställda
Kvinnor 2,35 2,00
Män 7,65 8,00

10,00 10,00

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör 1 296 737 1 386 026
Övriga anställda 5 094 917 4 809 977

6 391 654 6 196 003

Sociala kostnader
Pensionskostnader för övriga anställda 192 725 98 220
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 1 292 394 883 130

1 485 119 981 350

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 7 876 773 7 177 353

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen 25 % 25 %
Andel män i styrelsen 75 % 75 %
Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 0 % 0 %
Andel män bland övriga ledande befattningshavare 100 % 100 %
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Not 3 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 7 875 726 6 377 726
Inköp 1 694 887 1 498 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 570 613 7 875 726

Ingående avskrivningar -1 117 595 -2 530
Årets avskrivningar -1 115 065 -1 115 065
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 232 660 -1 117 595

Utgående redovisat värde 7 337 953 6 758 131

Avskrivningar av bolagets balanserade utgifter för forsknings- och utvecklingsarbeten 
påbörjas när tillgången tas i bruk i enlighet med BFNAR 2012:1 18.22. Av de totala 
balanserade utgifterna utgör 5.575.325 kronor som tagits i bruk och utgör underlag för 
avskrivning enligt ovan.
 
Not 4 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 1 317 900 1 254 369
Inköp 68 394 63 531
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 386 294 1 317 900

Ingående avskrivningar -2 831 738 -2 307 181
Årets avskrivningar -524 557 -524 557
Utgående ackumulerade avskrivningar -3 356 295 -2 831 738

Ingående uppskrivningar 6 500 000 6 500 000
Utgående ackumulerade uppskrivningar 6 500 000 6 500 000

Utgående redovisat värde 4 529 999 4 986 162

 
Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden 385 725 271 405
Inköp  114 320
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 385 725 385 725

Ingående avskrivningar -212 711 -125 395
Årets avskrivningar -45 960 -87 316
Utgående ackumulerade avskrivningar -258 671 -212 711

Utgående redovisat värde 127 054 173 014
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Not 6 Antal aktier och kvotvärde

Namn
Antal
aktier

Kvot-
värde

Antal A-Aktier 170 468 901 0,01
170 468 901

 
Not 7 Checkräkningskredit

2019-12-31 2018-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 200 000 200 000
Utnyttjad kredit uppgår till 0 0
 
Not 8 Skulder till kreditinstitut
Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.
 

Långivare
Räntesats

%
Lånebelopp
2019-12-31

Lånebelopp
2018-12-31

Almi  0 222 222
Almi 5,58 1 558 333 1 925 000
Almi 8,08 1 650 000  

 3 208 333 2 147 222

Kortfristig del av långfristig skuld 966 667 497 222

 
Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Den pågående pandemin kommer sannolikt att påverka bolagets resultat under 2020 då 
bolaget har noterat en tendens att inköp av analysinstrument har förskjutits i tiden samtidigt 
som bolaget har noterat en tendens av ökad efterfrågan på konktraktsforskningstjänster.

Tre av bolagets viktigaste kunder använder bolagets teknik för utveckling av vaccin, 
läkemedel respektive diagnostik mot Covid-19.

Bolaget har utbildat två säljaren från HVD Life Sciences verksamma på den östeuropeiska 
marknaden.

Bolagets kund Index Pharmaceuticals presenterade i början av året verkningsmekanismen 
för deras främsta läkemedelskandidat där Attanas QCM-teknik använts.
 
Not 10 Ställda säkerheter

2019-12-31 2018-12-31

Företagsinteckning 4 100 000 3 250 000
4 100 000 3 250 000
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Attana AB

Org.nr. 556931-4106

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Attana AB för år 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i 

alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Attana ABs finansiella ställning per den 31 december 

2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 

Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 

oberoende i förhållande till Attana AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att 

den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 

även för 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 förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som 

kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 

Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att 

likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något 

av detta.

Revisorns ansvar

Våra 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 våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 

säkerhet, men är ingen garanti för 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 tillsammans rimligen 

kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 

inställning under hela revisionen. Dessutom:
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•  identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 

beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 

risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 

våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 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 eller åsidosättande av intern 

kontroll.

•  skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision 

för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 

uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och 

verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet 

om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de 

inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 

händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta 

verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 

årsredovisningen. Våra 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.

•  utvärderar vi 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.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 

de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande 

direktörens förvaltning för Attana AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och 

beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 

avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till Attana AB enligt god revisorssed i 

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig 

med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av 

bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta 

innefattar 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 förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som 

är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att 

medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 

inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 

eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

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

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed 

vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med 

aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust 

inte är förenligt med aktiebolagslagen.
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har 

en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och 

förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av 

räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella 

bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 

sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och 

överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade 

beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om 

ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande 

bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm den                2020

Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB

Petter Gustafsson

Auktoriserad revisor FAR
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