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Årsredovisning
PromikBook AB (publ)
556217-5157
Styrelsen och verkställande direktören för PromikBook AB (publ) får härmed lämna sin redogörelse för
bolagets utveckling under räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
- Förvaltningsberättelse
- Resultaträkning
- Balansräkning
- Noter
- Underskrifter

SIDA
2-3
4
5-6
7 - 10
10

PromikBook AB (publ)

2(10)

556217-5157

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
VERKSAMHETEN
Verksamhet
PromikBook AB (publ) har två helägda dotterbolag.
PromikBook Systems AB, 559022-3490, utvecklar och säljer tjänsten www.promikbook.com samt analysprogrammet
Promik Analys.
PromikFinans AB, 559049-2467, har under året varit vilande från att tidigare bedrivit påminnelse- och fakturaservice.
Väsentliga händelser
Den 27 november meddelade styrelsen att de av PromikBook AB (publ) utfärdade konvertibla skuldebrev om totalt 1,8
mkr i oktober 2017, med en löptid till och med november 2019, efter en granskning visat sig att dessa ej hade
registrerats korrekt vid Bolagsverket. Därmed var de ogiltiga. Skuldebreven kom därför att återbetalas jämte ränta, i sin
helhet, med omedelbar verkan. Inga kostnader utöver de som budgeterats för de utfärdade konvertibla skuldebrevet
uppkom för PromikBook AB (publ) och det har ej heller uppstått några tvister avseende denna fråga.
Den 28 november 2019 beslutade styrelsen att byta VD, varvid Hans Orre lämnade och Olov Marchal tillsattes.
I samband med revisorsbyte i oktober 2019 till Grant Thornton Sweden AB gjordes en genomlysning av tidigare bokslut
samt innevarande år. Under detta arbete framkom frågor kring tillämpning av redovisnings- och värderingsprinciper
avseende balanserade utvecklingsutgifter. Bolaget har påbörjat en process i syfte att etablera en korrekt, tydlig och
väldokumenterad redovisning men det kvarstår per balansdagen osäkerhet avseende anskaffningsvärde och tillämpade
redovisnings- och värderingsprinciper. Det är vår övertygelse att för koncernen är dessa felaktigheter i allt väsentligt
neutrala men att det får en påverkan på moderbolagets redovisning. Bolaget har valt att inte upprätta
koncernredovisning eftersom bolaget är en mindre koncern och inte längre noterat.
Större aktieägare och ägarförändringar
Den 10 december 2019 publicerade EuroFinans AB ett offentligt bud på PromikBook AB (publ) med målsättning att
uppnå minst 90% ägande, och att därefter avnotera bolaget från Spotlight Market.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Styrelsen beslutade om avnotering den 23 januari 2020, vilket godkändes av Spotlight Market med sista handelsdagen
14 februari 2020. Inlösen av minoritetsaktier har påbörjats.
Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 inte kommer ha en väsentligt negativ effekt på företagets resultat
på det nya året men i dagsläget kan styrelsen inte bedöma hur stor eller liten den effekten kan tänkas bli.
Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.
Per den 7e maj har PromikBook AB (publ) lämnat en kapitaltäckningsgaranti till förmån för PromikFinans AB och Promik
Systems AB. PromikBook AB (publ) har i samband därmed tillskjutit 802 622 kr till dotterbolagen, vilket har inneburit
motsvarande nedskrivning av aktier i dotterbolag.
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FLERÅRSÖVERSIKT
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.
1901-1912

1801-1812

1701-1712

1601-1612

1501-1512

385

474

2 211

2 550

1 684

-1 024

-563

-1 491

79

60

3 648
74

-4 253

85

Aktiekapital

Reservfond

Utvecklingsfond

Överkursfond

Balanserad
förlust

Belopp vid årets ingång
1 892 342
Resultatdisposition enligt bolagsstämman:

30 000

3 909 869

23 376 738

-14 167 933

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella
poster
Soliditet %

93

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Balanseras i ny räkning
Årets förlust
Belopp vid årets utgång

-1 504 703
1 892 342

30 000

3 909 869

23 376 738
Årets förlust

-15 672 636
Totalt

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition enligt bolagsstämman:

-1 504 703

13 536 313

Balanseras i ny räkning
Årets förlust

1 504 703
-3 603 917

0
-3 603 917

Belopp vid årets utgång

-3 603 917

9 932 396

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Medel att disponera:
Överkursfond
Balanserad förlust
Årets förlust

23 376 737
-15 672 636
-3 603 917

Summa

4 100 184

Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning

4 100 184

Summa

4 100 184

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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RESULTATRÄKNING

1
2019-01-01
2019-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning

2018-01-01
2018-12-31

385 388

474 268

Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

1 287 744
180

1 287 744
59 633

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

1 673 312

1 821 645

Rörelsekostnader
Handelsvaror

-22 187

-30 776

-1 114 250
-110 988

-685 835
-145 666

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

-1 292 661

-1 287 744

Summa rörelsekostnader

-2 540 086

-2 150 021

-866 774

-328 376

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2

746

–

-157 653
-156 907

-235 028
-235 028

-1 023 681

-563 404

Erhållna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag

–
-2 580 236

307 701
-1 249 000

Summa bokslutsdispositioner

-2 580 236

-941 299

Resultat före skatt

-3 603 917

-1 504 703

Årets resultat

-3 603 917

-1 504 703

Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
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BALANSRÄKNING

1

2019-12-31

2018-12-31

10 604 357
0

10 604 357
0

10 604 357

10 604 357

67 583

0

67 583

0

100 000

100 000

100 000

100 000

10 771 940

10 704 357

142 062
11 260

476 395
369 280

68 348
60 000

106 250
–

Summa kortfristiga fordringar

281 670

951 925

Kassa och bank
Kassa och bank

603 630

5 440 797

Summa kassa och bank

603 630

5 440 797

Summa omsättningstillgångar

885 300

6 392 722

11 657 240

17 097 079

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar

3

Summa immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

4

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

5

Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

6
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2019-12-31

2018-12-31

Aktiekapital
Reservfond

1 892 342
30 000

1 892 342
30 000

Fond för utvecklingsutgifter
Summa bundet eget kapital

3 909 869
5 832 211

3 909 869
5 832 211

23 376 738
-15 672 636

23 376 738
-14 167 933

Årets resultat
Summa fritt eget kapital

-3 603 917
4 100 185

-1 504 703
7 704 102

Summa eget kapital

9 932 396

13 536 313

Övriga skulder till kreditinstitut

–

33 333

Summa långfristiga skulder

–

33 333

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserat resultat

Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Konvertibla lån
Leverantörsskulder

7

Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8

127 285

169 732

–
153 396

1 729 000
37 405

1 310 635
–

1 558 634
12 662

133 528

20 000

1 724 844

3 527 433

11 657 240

17 097 079
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NOTER
Not 1

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper
Valt regelverk
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning (K3). Bolaget upprättar
ej koncernredovisning enligt ÅRL 7:3.
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av det 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. Avdrag har gjorts för handelsrabatter, mängdrabatter och liknande prisavdrag.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar tas upp till deras anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt
plan samt eventuella nedskrivningar. Nedanstående nyttjandeperiod används. Avskrivningsperioden för
www.promikbook.com överstiger 5 år då det är styrelsen uppfattningar att den utvecklade plattformen kommer att
användas under en tid som överstiger tio år i bolagets verksamhet.
Som framgår av förvaltningsberättelsen föreligger osäkerhet avseende balanserade utvecklingsutgifter och hur
redovisnings- och värderingsprinciper tillämpats.

Typ
Promik Analys
PromikBook

Nyttjandeperiod
5

Procent
20

10

10

Med hänsyn till osäkerhet i balanserade utvecklingsutgifter och därmed årets resultat har uppskjuten skattefordran
avseende underskottsavdrag ej redovisats.

Not 2

Personal

2019

2018

74 972
74 972

104 208
104 208

Sociala kostnader

23 556

40 546

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner

98 528

144 754

Medelantalet anställda
Män

1

1

Medelantalet anställda

1

1

Löner och andra ersättningar
Övriga anställda
Totala löner och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader
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Not 3

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Förändringar av anskaffningsvärden

19 262 968

17 975 224

Inköp
Utgående anskaffningsvärden

1 287 744
20 550 712

1 287 744
19 262 968

Ingående avskrivningar

-8 658 611

-7 370 867

Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar

-1 287 744

-1 287 744

Utgående avskrivningar

-9 946 355

-8 658 611

10 604 357

10 604 357

Redovisat värde

Som framgår av förvaltningsberättelsen föreligger osäkerhet avseende balanserade utvecklingsutgifter och hur
redovisnings- och värderingsprinciper tillämpats.

Not 4

Inventarier, verktyg och installationer

2019-12-31

2018-12-31

656 225
656 225

656 225
656 225

Ingående avskrivningar

-656 225

-656 225

Utgående avskrivningar

-656 225

-656 225

0

0

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden

100 000

100 000

Utgående anskaffningsvärden

100 000

100 000

Redovisat värde

100 000

100 000

Ingående anskaffningsvärden
Utgående anskaffningsvärden

Redovisat värde

Not 5

Andelar i koncernföretag

Innehavet avser Promikbook System AB (559022-3490) samt PromikFinans AB (559049-2467).

Not 6

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2019-12-31

2018-12-31

60 000

–

60 000

–
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Not 7

Konvertibla lån

2019-12-31

2018-12-31

1 729 000

3 829 000

-1 729 000
0

-2 100 000
1 729 000

2019-12-31

2018-12-31

9 054
2 845

–
–

Förutbetalda intäkter
Upplupet arvode för revsion

15 000
20 000

–
20 000

Upplupen lön
Upplupna soc. avgifter

65 918
20 711

–
–

133 528

20 000

2019-12-31

2018-12-31

Ingående lån
Förändring under räkenskapsåret
Redovisat värde
Inlösta under räkenskapsåret.

Not 8

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Upplupen semesterlön
Upplupna, beräknade sociala avgifter

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 9

Antal aktier

Antal aktier

87 886 477

87 886 477

Totalt antal aktier

87 886 477

87 886 477

2019-12-31

2018-12-31

Företagsinteckningar

1 150 000

1 150 000

Summa ställda säkerheter

1 150 000

1 150 000

2019-12-31

2018-12-31

1 100 000

1 100 000

Not 10

Not 11

Ställda säkerheter

Eventualförpliktelser

Borgensförbindelse

Not 12

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Styrelsen beslutade om avnotering den 23 januari 2020, vilket godkändes av Spotlight Market med sista handelsdagen
14 februari 2020. Inlösen av minoritetsaktier har påbörjats.
Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 inte kommer ha en väsentligt negativ effekt på företagets resultat
på det nya året men i dagsläget kan styrelsen inte bedöma hur stor eller liten den effekten kan tänkas bli.
Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.
Per den 7e maj har PromikBook AB (publ) lämnat en kapitaltäckningsgaranti till förmån för PromikFinans AB och Promik
Systems AB. PromikBook AB (publ) har i samband därmed tillskjutit 802 622 kr till dotterbolagen, vilket har inneburit
motsvarande nedskrivning av aktier i dotterbolag.
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UNDERSKRIFTER
Göteborg

Olov Marchal
Verkställande direktör

Niklas Wiberg

Vår revisionsberättelse har lämnats
Grant Thorntorn Sweden AB

Magnus Nilsson
Auktoriserad revisor

Klas Moreau
Styrelseordförande
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Styrelsen och verkställande direktören för PromikBook AB (publ) får härmed lämna sin redogörelse för
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FASTSTÄLLELSEINTYG
Undertecknad styrelseledamot i PromikBook AB (publ) intygar att resultaträkningen och balansräkningen i
årsredovisningen har fastställts på årsstämma
. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur
vinsten ska fördelas.
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.
Göteborg

Olov Marchal, Verkställande direktör
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i PromikBook AB (publ)
Org.nr. 556217-5157
drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla
verksamheten.

Rapport om årsredovisningen
Inga uttalanden görs
Vi har haft i uppdrag att utföra en revision av årsredovisningen för
PromikBook AB (publ) för räkenskapsåret 2019-01-01 -- 2019-12-31.

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 på fel, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. På grund
av det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för uttalanden"
kunde vi inte inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
som grund för våra uttalanden avseende denna årsredovisning.

Som en följd av hur betydelsefullt det förhållande som beskrivs i
avsnittet "Grund för uttalanden" är kan vi inte uttala oss om huruvida
årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, eller
om den ger en rättvisande bild av PromikBook ABs (publ) finansiella
ställning per den 31 december 2019 eller av dess finansiella resultat för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för
uttalanden" kan vi varken till- eller avstyrka att bolagsstämman
fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Inget uttalande görs respektive uttalande
Utöver det uppdrag vi har haft att utföra en revision av
årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och de
verkställande direktörernas förvaltning för PromikBook AB (publ) AB
för år 2019-01-01 -- 2019-12-31 samt haft i uppdrag att utföra en
revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.

Grund för uttalanden
Som framgår av bolagets förvaltningsberättelse har vi under
revisionsarbetet observerat brister i bolagets tillämpning av
redovisnings- och värderingsprinciper avseende balanserade
utvecklingsutgifter. Detta har berott på brister i bolagets interna
kontroll. Det har därmed inte varit möjligt för oss att inhämta
tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis beträffande balanserade
utvecklingsutgifter och tillhörande poster. Bolaget har påbörjat arbetet
med att etablera en korrekt, tydlig och väldokumenterad redovisning
men det kvarstår per balansdagen osäkerhet avseende anskaffningsvärde och tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper.

Som en följd av det förhållande som beskrivs i avsnittet "Grund för
uttalanden" kan vi varken till- eller avstyrka att bolagsstämman
behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
Vi tillstyrker att bolagsstämman beviljar styrelsens ledamöter och de
verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Vi är oberoende i förhållande till PromikBook AB (publ) enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Grund för uttalanden
Som framgår av vår Rapport om årsredovisningen kan vi varken tilleller avstyrka att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2018-01-01 -2018-12-31 har utförts av en annan revisor som lämnat en
revisionsberättelse daterad 8 april 2019 med omodifierade uttalanden i
Rapport om årsredovisningen.

Vi har utfört revisionen av styrelsens och de verkställande
direktörernas förvaltning enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är
oberoende i förhållande till PromikBook AB (publ) AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Styrelsens och verkställande direktörernas
ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktörerna som har ansvaret för
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktörerna
ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens och de verkställande direktörernas
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.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktörerna bedömningen av bolagets förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
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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 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.
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.

Göteborg den 11 maj 2020
Grant Thornton Sweden AB

Magnus Nilsson
Auktoriserad revisor
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Årsredovisning
PromikBook System AB
559022-3490
Styrelsen för PromikBook System AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under
räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN
Verksamhet
Bolaget har under verksamhetsåret bedrivit utveckling och försäljning av molnbaserade tjänster inom redovisning,
fakturering och företagsanalys. Företagets produkter marknadsförs i plattformen www.promikbook.com. Bolaget är ett
helägt dotterbolag till PromikBook AB (publ) 556217-5157.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 skulle kunna få en väsentlig negativ effekt på företagets resultat på
nya året, men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor.
Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.
Per den 7e maj har moderbolaget lämnat en kapitaltäckningsgaranti till förmån för bolaget.
FLERÅRSÖVERSIKT
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet %

1901-1912

1801-1812

1701-1712

1508-1612

3 433
-2 427

5 544
-1 249

1 485
-782

16
-1

2

2

3

100

Nettoomsättningen avviker med mer än 30 % på grund av att bolaget ej hyrt ut personal på konsultbasis, vilket var
fallet 2018.
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång

Aktiekapital

Balanserad

50 000

förlust
-588

Resultatdisposition enligt bolagsstämman:
Balanseras i ny räkning
Årets förlust
Belopp vid årets utgång

50 000

Årets förlust
-206

Totalt
49 206

-206

206

0

-794

-3 629
-3 629

-3 629
45 577
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Bolaget har under året förbrukat mer än hälften av aktiekapitalet vilket återställts med koncernbidrag per balansdagen.
Någon kontrollbalansräkning har ej upprättats.
FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ANSAMLAD FÖRLUST
Medel att disponera:
Balanserat resultat
Årets förlust
Summa

-793
-3 629
-4 422

Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning
Summa

-4 422
-4 422

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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4(8)

559022-3490

RESULTATRÄKNING

1
2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning

3 432 787

5 543 729

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

47 926
3 480 713

52 325
5 596 054

-104 659
-1 875 620

-68 802
-3 737 754

-3 914 232
-1 352

-3 011 902
0

0

-10

Summa rörelsekostnader

-5 895 863

-6 818 468

Rörelseresultat

-2 415 150

-1 222 414

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

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

2

3 458

0

-15 691
-12 233

-26 792
-26 792

-2 427 383

-1 249 206

2 435 000
2 435 000

1 249 000
1 249 000

7 617

-206

-11 246

0

-3 629

-206

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

PromikBook System AB
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BALANSRÄKNING

1

2019-12-31

2018-12-31

Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

60 641
60 641

0
0

Summa anläggningstillgångar

60 641

0

393 253

409 453

1 310 635
13 524

1 553 807
152 158

81 098
1 798 510

146 519
2 261 937

4 742
4 742

1 853
1 853

Summa omsättningstillgångar

1 803 252

2 263 790

SUMMA TILLGÅNGAR

1 863 893

2 263 790

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

3

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

PromikBook System AB
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2019-12-31

2018-12-31

50 000
50 000

50 000
50 000

Balanserat resultat
Årets resultat

-793
-3 629

-588
-206

Summa fritt eget kapital

-4 422

-794

Summa eget kapital

45 578

49 206

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit

751 543

660 304

Förskott från kunder

58 047

34 716

128 529
0
4 543

477 047
367 418
0

186 957
688 696

147 664
527 435

Summa kortfristiga skulder

1 818 315

2 214 584

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 863 893

2 263 790

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

4
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NOTER
Not 1

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av det 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. Avdrag har gjorts för handelsrabatter, mängdrabatter och liknande prisavdrag.
Företagets intäkter består av varu- och tjänsteförsäljning som intäktsförs i takt med att väsentliga risker och förmåner
övergår till köparen.

Not 2

Personal

2019

2018

Löner och andra ersättningar
Övriga anställda

2 725 339

2 242 915

Totala löner och andra ersättningar

2 725 339

2 242 915

Sociala kostnader och pensionskostnader
Sociala kostnader

914 561

764 102

(varav pensionskostnader till övriga anställda)

105 620

71 465

3 639 900

3 007 017

Medelantalet anställda
Män

3

3

Kvinnor
Medelantalet anställda

3
6

3
6

3
0

5
0

2019-12-31

2018-12-31

Förutbetalda hyreskostnader
Förutbetalda kostnader

46 750
6 253

40 694
74 847

Upplupna intäkter
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

28 095
81 098

30 978
146 519

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner

Könsfördelning i företagets styrelse
Män
Kvinnor

Not 3

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

PromikBook System AB
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Not 4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019-12-31

2018-12-31

Upplupen lön och sociala avgifter

331 165

299 579

Upplupen semesterlön och beräknade sociala avgifter
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

357 531
688 696

227 856
527 435

2019-12-31

2018-12-31

Företagsinteckningar

900 000

900 000

Summa ställda säkerheter

900 000

900 000

Not 5

Not 6

Ställda säkerheter

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 skulle kunna få en väsentlig negativ effekt på företagets resultat på
nya året, men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor.
Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.
Per den 7e maj har moderbolaget lämnat en kapitaltäckningsgaranti till förmån för bolaget.

UNDERSKRIFTER
Göteborg

Olov Marchal

Klas Moreau

Verkställande direktör

Styrelseordförande

Niklas Wiberg

Vår revisionsberättelse har lämnats
Grant Thornton Sweden AB

Magnus Nilsson
Auktoriserad revisor
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FASTSTÄLLELSEINTYG
Undertecknad styrelseledamot i PromikBook System AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i
årsredovisningen har fastställts på årsstämma
. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur
vinsten ska fördelas.
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.
Göteborg

Olov Marchal, Verkställande direktör
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i PromikBook Systems AB
Org.nr. 559022-3490
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.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för PromikBook Systems
AB för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av PromikBook Systems ABs finansiella ställning per den 31
december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• 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.

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 PromikBook Systems AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

• 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.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2018 har utförts av en annan
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 8 april 2019 med
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörernas
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande
direktörerna 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.

Styrelsens och verkställande direktörernas
ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktörerna som har ansvaret för
att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktörerna
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 direktörerna 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 direktörerna
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

• 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.

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
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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.

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 direktörernas förvaltning för
PromikBook Systems AB för år 2019 samt av förslaget till
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Anmärkning
Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill vi fästa uppmärksamheten
på att bolagets egna kapital under större delen av räkenskapsåret
understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet. Styrelsen har inte
fullgjort sin skyldighet enligt 25 kap 13 § aktiebolagslagen att upprätta
kontrollbalansräkning. Som framgår av årsredovisningen är kapitalet
intakt per balansdagen.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktörerna 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 PromikBook Systems AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Göteborg den 11 maj 2020

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

Grant Thornton Sweden AB

Styrelsens och verkställande direktörernas
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.

Magnus Nilsson
Auktoriserad revisor

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 direktör 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.
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
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Årsredovisning
PromikFinans AB
559049-2467
Styrelsen och verkställande direktören för PromikFinans AB får härmed lämna sin redogörelse för
bolagets utveckling under räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN
Verksamhet
Bolaget har under året varit vilande från att tidigare bedrivit påminnelse- och fakturaservice. Bolaget är ett helägt
dotterbolag till PromikBook AB (publ) 556217-5157.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 inte kommer ha en väsentligt negativ effekt på företagets resultat
på det nya året men i dagsläget kan styrelsen inte bedöma hur stor eller liten den effekten kan tänkas bli.
Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.
Per den 7e maj har moderbolaget lämnat en kapitaltäckningsgaranti till förmån för bolaget.
FLERÅRSÖVERSIKT
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Nettoomsättning

1901-1912
11

1801-1812
212

1701-1712
793

1601-1612
81

-151
24

302
7

491
5

48
18

Resultat efter finansiella poster
Soliditet %

Nettoomsättningen avviker med mer än 30 % då bolaget inte bedrivit någon aktiv verksamhet under året. Bolaget har
under året fortsatt att driva in förfallna fordringar från den tidigare verksamheten.
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital
Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition enligt bolagsstämman:

50 000

Balanseras i ny räkning
Årets förlust
Belopp vid årets utgång

Balanserat
förlust

50 000

Årets förlust

Totalt

-5 371

44 629

-5 371

5 371
-6 250

0
-6 250

-5 371

-6 250

38 379

Bolaget har under året förbrukat mer än hälften av aktiekapitalet vilket återställts med koncernbidrag per balansdagen.
Någon kontrollbalansräkning har ej upprättats.
FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ANSAMLAD FÖRLUST
Medel att disponera:
Balanserad förlust
Årets förlust

-5 371
-6 250

Summa

-11 621

Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning

-11 621

PromikFinans AB
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Summa

-11 621

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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RESULTATRÄKNING

1
2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning

10 958

212 068

Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

4 870
15 828

154 314
366 382

Övriga externa kostnader
Summa rörelsekostnader

-167 444
-167 444

-53 135
-53 135

Rörelseresultat

-151 616

313 247

2 248
-2 118

4 058
-14 975

130

-10 917

-151 486

302 330

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag

145 236

0

Lämnade koncernbidrag
Summa bokslutsdispositioner

0
145 236

-307 701
-307 701

Resultat före skatt

-6 250

-5 371

Årets resultat

-6 250

-5 371

Rörelsekostnader

2

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

PromikFinans AB
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BALANSRÄKNING

1

2019-12-31

2018-12-31

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag

154 567
0

240 592
367 418

Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar

1 744
156 311

0
608 010

2 363
2 363

61 632
61 632

Summa omsättningstillgångar

158 674

669 642

SUMMA TILLGÅNGAR

158 674

669 642

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

PromikFinans AB
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2019-12-31

2018-12-31

50 000
50 000

50 000
50 000

-5 371
-6 250

0
-5 371

Summa fritt eget kapital

-11 621

-5 371

Summa eget kapital

38 379

44 629

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

0

177 083

Skulder till koncernföretag

0

0

Summa långfristiga skulder

0

177 083

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital

3

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit

30 234

0

Förskott från kunder
Skulder till koncernföretag

78 801
11 260

78 645
369 280

0

5

Summa kortfristiga skulder

120 295

447 930

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

158 674

669 642

Övriga skulder

PromikFinans AB
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NOTER
Not 1

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper
Valt regelverk
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).

Not 2

Personal

2019

2018

0

0

2019-12-31

2018-12-31

Företagsinteckningar

450 000

450 000

Summa ställda säkerheter

450 000

450 000

Medelantalet anställda

Not 3

Upplysning om moderbolag

Bolaget är ett helägt dotterbolag till PromikBook AB (publ) 556217-5157.

Not 4

Ställda säkerheter

PromikFinans AB
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Not 5

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 inte kommer ha en väsentligt negativ effekt på företagets resultat
på det nya året men i dagsläget kan styrelsen inte bedöma hur stor eller liten den effekten kan tänkas bli.
Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.

UNDERSKRIFTER
Göteborg

Olov Marchal

Klas Moreau

Verkställande direktör

Styrelseordförande

Niklas Wiberg

Vår revisionsberättelse har lämnats
Grant Thornton Sweden AB

Magnus Nilsson
Auktoriserad revisor
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FASTSTÄLLELSEINTYG
Undertecknad styrelseledamot i PromikFinans AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i årsredovisningen
har fastställts på årsstämma
. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur vinsten ska fördelas.
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.
Göteborg

Olov Marchal, Verkställande direktör
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till bolagsstämman i PromikFinans AB
Org.nr. 559049-2467
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.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för PromikFinans AB
för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av PromikFinans ABs finansiella ställning per den 31 december
2019 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• 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.

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 PromikFinans AB enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

• 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.

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

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2018 har utförts av en annan
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 8 april 2019 med
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

• 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.

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.

• 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.

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
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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.

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 direktörernas förvaltning för
PromikFinans AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust.

Anmärkning

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Utan att det påverkar vårt uttalande ovan vill vi fästa
uppmärksamheten på att bolagets egna kapital under större delen av
räkenskapsåret understeg hälften av det registrerade aktiekapitalet.
Styrelsen har inte fullgjort sin skyldighet enligt 25 kap 13 §
aktiebolagslagen att upprätta kontrollbalansräkning. Som framgår av
årsredovisningen är kapitalet intakt per balansdagen.

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 PromikFinans AB enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.

Göteborg den 12 maj 2020

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

Grant Thornton Sweden AB

Styrelsens och verkställande direktörernas
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.

Magnus Nilsson
Auktoriserad revisor

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 direktörerna 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.
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
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