REVISIONSBERÄTTELSE
Till Bolagsstämman i Implementa Hebe AB (publ)
Org.nr 556581-9272
Rapport om årsredovisningen
U alanden
Vi har u ört en revision av årsredovisningen för Implementa Hebe
AB (publ) för år 2016. Bolagets årsredovisning ingår på sidorna 5-20 i
de a dokument.
Enligt vår uppfa ning har årsredovisningen upprä ats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rä visande bild av Implementa Hebe AB (publ)s ﬁnansiella
ställning per den 31 december 2016 och av dess ﬁnansiella
resultat och kassaﬂöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberä elsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.
Vi llstyrker därför a bolagsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.
Grund för u alanden
Vi har u ört revisionen enligt Interna onal Standards on Audi ng
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsni et “Revisorns ansvar”. Vi är
oberoende i förhållande ll Implementa Hebe AB (publ) enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkese ska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser a de revisionsbevis vi har inhämtat är llräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra u alanden.
Annan informa on än årsredovisningen
De a dokument innehåller även annan informa on än
årsredovisningen och återﬁnns på sidorna 2-4, 21 och 24. Det är
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för denna
andra informa on.
Vårt u alande avseende årsredovisningen omfa ar inte denna
informa on och vi gör inget u alande med bestyrkande avseende
denna andra informa on.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar
a läsa den informa on som iden ﬁeras ovan och överväga
om informa onen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om
informa onen i övrigt verkar innehålla väsentliga felak gheter.
Om vi, baserat på det arbete som har u örts avseende denna
informa on, drar slutsatsen a den andra informa onen innehåller
en väsentlig felak ghet, är vi skyldiga a rapportera de a. Vi har
inget a rapportera i det avseendet.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
a årsredovisningen upprä as och a den ger en rä visande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig
för a upprä a en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felak gheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel.
Vid upprä andet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga
a fortsä a verksamheten. De upplyser, när så är llämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan a fortsä a verksamheten
och a använda antagandet om fortsa dri . Antagandet om fortsa
dri llämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören
avser a likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har
något realis skt alterna v ll a göra något av de a.
Revisorns ansvar
Våra mål är a uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felak gheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och
a lämna en revisionsberä else som innehåller våra u alanden.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garan för
a en revision som u örs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
all d kommer a upptäcka en väsentlig felak ghet om en sådan
ﬁnns. Felak gheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel
och anses vara väsentliga om de enskilt eller llsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fa ar
med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skep sk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• iden ﬁerar och bedömer vi riskerna för väsentliga felak gheter
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, u ormar och u ör granskningsåtgärder bland annat u från
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är llräckliga och
ändamålsenliga för a utgöra en grund för våra u alanden. Risken för
a inte upptäcka en väsentlig felak ghet ll följd av oegentligheter
är högre än för en väsentlig felak ghet som beror på fel, e ersom
oegentligheter kan innefa a agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felak g informa on eller åsidosä ande av
intern kontroll.
• skaﬀar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna
kontroll som har betydelse för vår revision för a u orma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn ll
omständigheterna, men inte för a u ala oss om eﬀek viteten i den
interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppska ningar i redovisningen och llhörande upplysningar.
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• drar vi en slutsats om lämpligheten i a styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsa dri
vid upprä andet 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 ll betydande tvivel om bolagets
förmåga a fortsä a verksamheten. Om vi drar slutsatsen a det
ﬁnns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberä elsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om
den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar
är o llräckliga, modiﬁera u alandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram ll
datumet för revisionsberä elsen. Dock kan fram da händelser
eller förhållanden göra a e bolag inte längre kan fortsä a
verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presenta onen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transak onerna och
händelserna på e sä som ger en rä visande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfa ning och inriktning samt dpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iak agelser under revisionen, däribland
de betydande brister i den interna kontrollen som vi iden ﬁerat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra förfa ningar
U alanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även u ört en
revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning
för Implementa Hebe AB (publ) för år 2016 samt av förslaget ll
disposi oner beträﬀande bolagets vinst eller förlust.
Vi llstyrker a bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget
i förvaltningsberä elsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för u alanden
Vi har u ört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsni et “Revisorns ansvar”. Vi är
oberoende i förhållande ll Implementa Hebe AB (publ) enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkese ska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser a de revisionsbevis vi har inhämtat är llräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra u alanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget ll disposi oner
beträﬀande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag ll utdelning
innefa ar de a bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn ll de krav som bolagets verksamhetsart,
omfa ning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisa on och förvaltningen
av bolagets angelägenheter. De a innefa ar bland annat a
fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situa on och a
llse a bolagets organisa on är u ormad så a bokföringen,
medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter
i övrigt kontrolleras på e betryggande sä . Den verkställande
direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens
riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder
som är nödvändiga för a bolagets bokföring ska fullgöras i
överensstämmelse med lag och för a medelsförvaltningen ska
skötas på e betryggande sä .
Revisorns ansvar
Vårt mål beträﬀande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
u alande om ansvarsfrihet, är a inhämta revisionsbevis för a 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 ll någon försummelse
som kan föranleda ersä ningsskyldighet mot bolaget, eller
• på något annat sä handlat i strid med ak ebolagslagen,
årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Vårt mål beträﬀande revisionen av förslaget ll disposi oner av
bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt u alande om de a, är
a med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med ak ebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garan för
a en revision som u örs enligt god revisionssed i Sverige all d
kommer a upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersä ningsskyldighet mot bolaget, eller a e förslag ll disposi oner
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med ak ebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skep sk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
och förslaget ll disposi oner av bolagets vinst eller förlust grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka llkommande
granskningsåtgärder som u örs baseras på vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär
a 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 situa on.
Vi går igenom och prövar fa ade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt u alande
om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt u alande om styrelsens
förslag ll disposi oner beträﬀande bolagets vinst eller förlust har vi
granskat om förslaget är förenligt med ak ebolagslagen.
Malmö den 6 april 2017
Resursgruppen Ekonomi & Revision AB

Peter Honnér
Auktoriserad revisor
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