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Till bolagsstflmman i A Uni-light LED AB

Org.nr. 556988-9834

Rapport om irsredovisningen
Inga uttalanden giirs

Jag har haft i uppdrag att utfiira en revision av irsredovisningen ftir A UniJight LED AB ftir

rikenskapsiret 20 I 7-05-01 -- 20 I 8-04-30.

Som en fdljd av hur betydelsefullt det ftjrhillande som beskrivs i avsnittet "Grund fdr uttalanden" dr

kan jag inte uttala mig om huruvida irsredovisningen upprattats i enlighet med flrsredovisningslagen,

eller om den ger en r{ttvisande bild av A UniJight LED ABs finansiella stiillning per den 30 april 2018

eller av dess finansiella resultat och kassafldde f6r iret enligt irsredovisningslagen'

Fdrvaltningsberf,ttelsen iir fdrenlig med irsredovisningens owiga delar.

Som en f6ljd av det ftirhillande som beskrivs i avsnittet "Grund f6r uttalanden" kan jag varken till- eller

avstyrka att bolagsstiimman faststdller resultatrlkningen och balansrd.kningen.

Grundftir uttalanden
I balansrdkningen redovisas immateriella tillgingar till ett belopp om 13 051 564. Nigra revisionsbevis

som gtir att jag kan bedoma viirdet av dessa har inte gitt att erhilla. Tillgingen utgor ett visentligt

belopp for Srsredovisningen.

Styrelsens och verkstiillande direlctiirens ansvar

Det iir styrelsen och verkstdllande direktdren som har ansvaret ftjr att irsredovisningen uppr[ttas och att

den ger en rdttvisande bild enligt irsredovisningslagen. Styrelsen och verkstiillande direkttiren ansvarar

dven fcir den interna konroll som de beddmer iir n6dviindig fdr att uppriitta en irsredovisning som inte

innehiller nflgra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pfl fel.

Vid upprlttandet av irsredovisningen ansvarar styrelsen och verkstdllande direktdren f6r bedtimningen

av bolagets fiirmiga att foftsatta verksamheten. De upplyser, ndr si iir tillampligt, om forhillanden som

kan piverka ftirmigan att fortsdtta verksamheten och att anvlnda antagandet om fortsatt drift.

Antagandet om fortsatt drift tilliimpas dock inte om styrelsen och verkstiillande direktciren avser att

likvidera bolaget, upphtira med verksamheten eller inte har nigot realistiskt alternativ till att gtira nigot

av detta.

Revisorns ansvar
Mina mil iir att uppni en rimlig grad av sdkerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte

innehiller nigra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pfl oegentligheter eller pi fel, och att

ldmna en revisionsberiittelse som innehiller mina uttalanden. Pi grund av det ftirhillande som beskrivs i

avsnittet "Grund fdr uttalanden" kunde jag inte inhiimta tillriickliga och [ndamilsenliga revisionsbevis

som grund f6r mina uttaladen avseende denna irsredovisning.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
Inget uttalande giirs respektive uttalande
Utover det uppdragjag har haft att utftira en revision av irsredovisningen harjag tven utfdrt en revision

av styrelsens och verkstdllande direkt6rens fcirvaltning fdr A Uni-light LED AB ftjr ir 2017-05-01 --

2018-04-30 samt haft i uppdrag att utfcira en revision av fcirslaget till dispositioner betrd.ffande bolagets

vinst eller fdrlust.

Som en foljd av det ftjrhillande som beskrivs i avsnittet "Grund fdr uttalanden" kan jag varken till- eller
avstyrka att bolagsstamman disponerar vinsten enligt forslaget i ftjrvaltningsbertttelsen.

Jag tillstyrker att bolagsstdmman beviljar styrelsens ledamciter och verkstdllande direktdren
ansvarsfrihet ftir riikenskapsflret.

Grundfiir uttalanden
Som framgir av min Rapport om irsredovisningen kan jag varken till- eller avstyrka att bolagsstdmman

faststdller resultatrdkningen och balansrdkningen.

Jag har utf6rt revisionen av styrelsens och den verkstiillande direkt6rens frirvaltning enligt god

revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs ndrmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag dr

oberoende i frirhillande till A Uni-light LED AB enligt god revisorssed i Sverige och har i tiwigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhdmtat tir tillriickliga och dndamilsenliga som grund fdr mitt
uttalande.

Styrelsens och v erkstiillande direkttirens ansvar
Det dr styrelsen som har ansvaret f6r fOrslaget till dispositioner betrdffande bolagets vinst eller fdrlust.
Vid f6rslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedtimning av om utdelningen iir fcirsvarlig
med hlnsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker stdller pi storleken av

bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och stiillning i tivrigt.
Styrelsen ansvarar frir bolagets organisation och fdrvaltningen av bolagets angeldgenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlcipande bedcima bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets
organisation dr utformad si att bokf<iringen, medelsforvaltningen och bolagets ekonomiska

angeliigenheter i ovrigt kontrolleras pfl ett betryggande siitt. Den verkstdllande direkt6ren ska skrita den

lopande fdrvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de itg?irder som

iir nddviindiga fdr att bolagets bokfdring ska fullgoras i Overensstdmmelse med lag och f6r att
medelsftjrvaltningen ska sk6tas pi ett betryggande sdtt.

Revisorns ansvar
Mitt mfl betrdffande revisionen av fcirvaltningen, och d?irmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, iir att
inh[mta revisionsbevis for att med en rimlig grad av sd.kerhet kunna bedtima om nigon styrelseledamot
eller verkstdllande direktciren i nigot viisentligt avseende:

. fdretagit nigon itg:ird eller gjort sig skyldig till nigon ftjrsummelse som kan fdranleda
ersd.ttningsskyldighet mot bolaget, eller
. pi nigot annat sAtt handlat i strid med aktiebolagslagen, irsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mil betrdffande revisionen av fcirslaget till dispositioner av bolagets vinst eller fcirlust, och diirmed
mitt uttalande om detta, Ir att med rimlig grad av sdkerhet bedrima om forslaget iir fdrenligt med
aktiebolagslagen.
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Rirnlig sikerhet iir en h6g grad av sdkerhet, men ingen garanti fdr att en revision som utf6rs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka itgerder eller ftjrsummelser som kan ftjranleda

ersdttningsskyldighet mot bolaget, eller att ett fdrslag till dispositioner av bolagets vinst eller forlust

inte iir fdrenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anviinder jag professionellt omdome och har

en professionellt skeptisk installning under hela revisionen' Granskningen av forvaltningen och

ftirslaget till dispositioner av bolagets vinst eller fdrlust grundar sig friimst pi revisionen av

rdkenskaperna. vilka tillkommande granskningsitgarder som utfdrs baseras pi min professionella

bedomning med utgflngspunkt i risk och vtisentlighet. Det innebiir att jag fokuserar granskningen pi

sidana etgZi.de., omriden och ftirhillanden som dr viisentliga fdr verksamheten och ddr avsteg och

overtrddelser skulle ha siirskild betydelse ftir bolagets situation. lag gir igenom och provar fattade

beslut, beslutsunderlag, vidtagna fltgarder och andra ftirhillanden som dr relevanta ftir mitt uttalande om

ansvarsfrihet. Som unde.lug for mitt uttalande om styrelsens fdrslag till dispositioner betrdffande

bolagets vinst eller fdrlust harjag granskat om fdrslaget iir fdrenligt med aktiebolagslagen'

l5 juni 2018

revlsor
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