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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

För Clean Motion var 2019 ett sammantaget besvärligt år. Mycket av verksamheten första halvåret präglades av att säkra ny 
finansiering. Styrelsen beslutade att genomföra en företrädesemission i maj, en emission som tyvärr inte hade tillräckligt intresse och 
inbringade 16,1 MSEK vilket var mindre än väntat. Det gjorde att en väsentlig del av emissionen gick åt till att lösa de dyra 
bryggfinansieringslån som bolaget tagit upp externt. Detta ledde till ett behov att snabbt begränsa kostnaderna och öka intäkterna 
genom personalminskning samt att sälja befintliga resurser som konsulter. Dessa åtgärder hade god effekt men nådde inte ända fram 
till nollresultat. Under början av 2020 förändrades förutsättningarna brutalt genom Coronapandemin, vilket ledde till att styrelsen i 
april beslutade att ansöka om rekonstruktion.

I övrigt har vi ändå haft ett stabilt intresse kring vårt mikrofabrikskoncept och möjligheten till licenstillverkning på flera marknader. 
Stor politisk osäkerhet på Sri Lanka har dock begränsat möjligheten att slutföra affär där. Vi hade under slutet av 2019 och början på 
2020 ett flertal besök från potentiella licenstagare. I samband med Corona pandemins utveckling avstannade i princip alla 
diskussioner kring mikrofabriker och licensaffärer. 

På produktutvecklingssidan arbetade vi främst med en motorcykelversion för Europa, vilket möjliggör en något högre maxhastighet 
och väsentligt högre tillåten maxvikt, en viktig egenskap för lastversionen. Beroende på vårt finansiella läge valde vi att pausa arbetet 
men räknar med att slutföra detta under 2020.
I slutet av året började vår satsning på konsultaffären ge resultat, och vi kunde i början av 2020 påbörja flera mindre uppdrag. Dessa 
fortlöper. 

Med tanke på de mycket osäkra förutsättningarna i Indien till följd av Coronapandemin ser styrelsen att det finns en risk för framtiden 
för vårt dotterbolag ”Zbee India private limited”. Planerna för att utveckla Indien genom att ta in externt kapital i bolaget kvarstår men
med tanke på de extrema förutsättningarna har vi skrivit ned värdet på aktierna och kundfordringarna mot Indien. Detta påverkar 
resultatet med drygt 13 MSEK. 

Vi ser goda förutsättningar att lyckas med rekonstruktionen och planerar att fokusera licensförsäljning av mikrofabriker. Vi ser också 
att mycket fokus på de massiva ekonomiska stimulanspaket som planeras gäller omställning till hållbara produkter och tjänster. Det 
gör att bolaget på sikt har goda förutsättningar och intresset för lokal tillverkning och därmed lokala arbetstillfällen kommer att vara 
mycket attraktivt.  

Företagets säte är Lerum, Västra Götalands län

Flerårsjämförelse*

Beloppen i Flerårsjämförelse visas i KSEK
2019 2018 2017 2016 2015

Nettoomsättning 2 286 4 912 5 221 4 469 628
Res. efter finansiella poster -22 725 -10 037 -6 948 -6 465 -2 901
Balansomslutning 40 966 56 265 50 035 53 868 35 340
Soliditet (%) 32,19 35,0 44,4 54,2 25,3

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Ägarförhållanden

              Namn Antal aktier Antal röster
           AB Virtual Engineering Nordic 3 911 501 3 911 501
             Think Lean AB 2 393 100 2 393 100
            Hans Folkesson AB 1 894 719 1 894 719
            Övriga aktieägare              10 660 022 10 660 022
           Totalt antal aktier              18 859 342 18 859 342

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I januari inleddes tester med batteribytessystem i Indien, ett system som utvecklats i samarbete med Fortum.
 
I januari tecknades Memorandum of Understanding (MoU) med Moldaviens energimyndighet. 

Sida 2 av 12



Clean Motion AB
Org.nr. 556788-1825

I januari blev Zbee typgodkänd på den Sydafrikanska marknaden.

I mars meddelade Clean Motion och Bzzt att man går in i ett djupt samarbete med målet att skapa ett komplett kunderbjudande för 
fordonsoperatörer.

Under perioden 3-22/5 genomfördes en företrädesemission som inbringade 16,1 MSEK till bolaget efter emissionskostnader.

   Den 2 juli registrerades företrädesemissionen som genomfördes i maj hos bolagsverket. Totalt emitterades 4 260 000 nya 
aktier, innebärandes en ökning av aktiekapitalet med 2 130 000 kronor. Efter registreringen finns totalt 18 859 342 aktier och 
aktiekapitalet uppgår till 9 429 671 kronor.

I juli meddelades att det indiska app-taxibolaget Ola Cabs ansökan om att få köra taxi med Zbee i Cardiff i Storbritannien är nu 
godkänd av stadsrådet. Diskussioner fortgår om hur piloten skall genomföras och omfattar c:a 20 fordon.

I september meddelades att Jesper Martaeng slutar som CTO på egen begäran. Göran Folkesson, vd Clean Motion, tar tillfälligt över 
CTO rollen under tiden som bolaget ser över sin framtida organisation

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

   Den 9 april ansökte bolaget om rekonstruktion vid Alingsås Tingsrätt vilken beviljades den 21 april. Vid 
   borgenärssammanträde den 8 maj beslutade Tingsrätten att rekonstruktionen skall fortsätta till den 21 juli. 
Rekonstruktören Bill Kronqvist meddelade att det finns goda förutsättningar för att ta in nytt kapital genom nyemission för bolagets 
fortsatta drift.

Framtida utveckling

Då bolaget är i rekonstruktion är den framtida utvecklingen starkt beroende av att vi i samband med rekonstruktionen dels minskar vår
skuldbörda dels får in nytt riskkapital för den framtida affären. Det ser ut att finnas goda förutsättningar för att lyckas.
Trots den svåra affärssituationen med Corona pandemin ser vi att det finns ett starkt intresse för såväl vår produkt som vårt 
mikrofabrikskoncept. Vi arbetar på att ännu bättre paketera mikrofabriken så att det omfattar utrustning, utbildning och licensavgifter 
och målet är att vi skall kunna ordna exportfinansiering för hela paketet. Det kommer både ge en tydligare struktur och lättare för 
kunderna att finansiera fabriken.
Vi har ansökt om forskningsmedel i ett större EU-projekt med målet att ta fram hållbara lösningar för framtidens städer. Vi deltar i ett 
större konsortium med flera projektpartners. Ansökan bygger på att förädla Zbee med utökad funktionalitet för delad användning. 
Besked väntas i september och projektstart blir i så fall under 2021.
Vi deltar också i ett utvecklingsprojekt med syfte att titta på autonom drift för lokala godsleveranser. Detta projekt som totalt omfattar 
c:a 12 MSEK ,varav Clean Motions del av är 3 MSEK, kommer att löpa fram till 2022. 
Vi avser också färdigställa typgodkännandet av en motorcykelversion av Zbee under 2020. 

Förändringar i eget kapital

Fond för Övrigt fritt Årets Summa fritt
Aktiekapital utv.utgifter eget kapital resultat eget kapital

Belopp vid årets ingång 7 299 671 10 409 562 11 998 821 -10 037 418 1 961 403
Nyemission 2 130 000 14 113 864 14 113 864
Resultatdisp. enl. beslut av
årsstämma: -10 037 418 10 037 418 0
Förändring fond utv.utgifter 3 433 927 -3 433 927 -3 433 927
Årets förlust -22 725 350 -22 725 350

Belopp vid årets utgång 9 429 671 13 843 489 12 641 340 -22 725 350 -10 084 010
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Resultatdisposition

Förslag till behandling av bolagets förlust

Till årsstämmans förfogande står
balanserad förlust -28 589 743
överkursfond 41 231 083
årets förlust -22 725 350

-10 084 010
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres -10 084 010

-10 084 010

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING 2019-01-01 2018-01-01
Not 2019-12-31 2018-12-31

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 2 285 970 4 911 878
Övriga rörelseintäkter 212 843 368 634

2 498 813 5 280 512

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -2 018 616 -6 539 879
Övriga externa kostnader -6 632 991 -2 999 757
Personalkostnader 2 -3 077 693 -3 560 720
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -3 731 002 -411 573
Övriga rörelsekostnader 0 -67 519

-15 460 302 -13 579 448

Rörelseresultat -12 961 489 -8 298 936

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar -8 582 678 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 181 183 -1 738 482

-9 763 861 -1 738 482

Resultat efter finansiella poster -22 725 350 -10 037 418

Årets resultat -22 725 350 -10 037 418
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BALANSRÄKNING 2019-12-31 2018-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande 
rättigheter

3
68 630 157 304
68 630 157 304

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 4 123 415 286 231
Pågående produktutveckling 5 34 013 806 34 027 091

34 137 221 34 313 322

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 6 3 678 290 12 260 968
Andra långfristiga fordringar 7 0 0

3 678 290 12 260 968

Summa anläggningstillgångar 37 884 141 46 731 594

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 2 460 142 2 730 600
Förskott till leverantörer 0 205 037

2 460 142 2 935 637

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 164 778 1 235 165
Fordringar hos koncernföretag 0 4 455 031
Övriga fordringar 39 008 245 588
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 119 707 139 985

323 493 6 075 769

Kassa och bank
Kassa och bank 298 148 521 771
Summa kassa och bank 298 148 521 771

Summa omsättningstillgångar 3 081 783 9 533 177

SUMMA TILLGÅNGAR 40 965 924 56 264 771
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BALANSRÄKNING 2019-12-31 2018-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 9 429 671 6 981 500
Ej registrerat aktiekapital 0 318 171
Fond för utvecklingsutgifter 13 843 489 10 409 562

23 273 160 17 709 233

Fritt eget kapital
Överkursfond 41 231 083 27 117 219
Balanserat resultat -28 589 743 -15 118 398
Årets resultat -22 725 350 -10 037 418

-10 084 010 1 961 403

Summa eget kapital 13 189 150 19 670 636

Långfristiga skulder 8

Övriga skulder 19 590 649 20 386 901
Summa långfristiga skulder 19 590 649 20 386 901

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 670 732 1 328 287
Aktuell skatteskuld 10 095 96 452
Övriga skulder 5 982 927 13 686 330
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 522 371 1 096 165
Summa kortfristiga skulder 8 186 125 16 207 234

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 40 965 924 56 264 771
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NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför 
inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls  i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för 
lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. 
Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Inventarier, verktyg och maskiner 5

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden 
omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder
tillämpas:

Antal år
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 5

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärde.

Finansiella tillgångar och finansiella skulder redovisas när företaget blir part i det finansiella instrumentets avtalsmässiga 
villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången upphör 
eller regleras, eller när de risker och fördelar förknippade med tillgången överförs till annan part. Finansiella skulder tas bort
från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller upphör.

Kundfordringar värderas till anskaffningsvärde med avdrag för befarade förluster. Leverantörsskulder och andra 
icke-räntebärande skulder värderas till nominella belopp.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 
ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet 
när de uppkommer.

Nedskrivning av finansiell anläggningstillgång
Per varje balansdag bedömer företaget om det finns indikationer på nedskrivningsbehov. Bedömningen görs individuellt 
post för post. Företagets värdepappersportfölj utgör en post då företaget utformat och dokumenterat en riskspridningsstrategi
och de finansiella instrumenten i portföljen är klart identifierbara.

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet, beräknat enligt först-in-först-ut, och nettoförsäljningsvärde. 
Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn 
har tagits till inkurans.
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NOTER

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare 
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner 
eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller 
skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i 
dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära 
skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. 
Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld 
såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller 
temporära skillnader.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning 
det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser akka former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar 
utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). 
Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en 
ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Avgiftsbestämda pensionsplaner
Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner kostnadsförs löpande.

Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs.

Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det 
räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en finansiell post utifrån den underliggande 
affärshändelsen.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Personal 2019 2018

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget
betalda närvarotimmar relaterade till en normal 
arbetstid.

Medelantal anställda har varit 7,00 8,00
varav kvinnor 0,00 0,00
varav män 7,00 8,00

Sida 9 av 12



Clean Motion AB
Org.nr. 556788-1825

NOTER

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar 407 960 804 000
Reserv 129 372 128 748

537 332 932 748
Övriga anställda:

Löner och ersättningar 3 505 066 3 555 747
Pensionskostnader 230 502 314 004

3 735 568 3 869 751

Sociala kostnader 1 219 678 1 400 927

Summa styrelse och övriga 5 492 578 6 203 426

Not 3 Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m. 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 443 376 443 376
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 443 376 443 376
Ingående avskrivningar -286 072 -197 396
Årets avskrivningar -88 674 -88 676
Utgående ackumulerade avskrivningar -374 746 -286 072
Utgående redovisat värde 68 630 157 304

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 1 738 884 1 631 685
Inköp 32 300 107 199
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 771 184 1 738 884
Ingående avskrivningar -1 452 653 -1 129 756
Årets avskrivningar -195 116 -322 897
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 647 769 -1 452 653
Utgående redovisat värde 123 415 286 231

Not 5 Pågående produktutveckling 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 34 027 091 30 142 233
Inköp/aktivering av kostnader 3 433 927 3 884 858
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 37 461 018 34 027 091
Årets nedskrivningar -3 447 212 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar -3 447 212 0
Utgående redovisat värde 34 013 806 34 027 091

Not 6 Andelar i koncernföretag 2019-12-31 2018-12-31

Företag Antal/Kap. Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Zbee India Private Limited              4 706 986 3 678 290 12 260 968

Indien 99,98%
3 678 290 12 260 968
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NOTER

Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat
Zbee India Private Limited (2018-12-31)             -264 614 -

Ingående anskaffningsvärde 12 260 968 9 198 968
Tillskott 0 3 062 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 12 260 968 12 260 968
Ingående uppskrivningar 0 0
Årets nedskrivningar -8 582 678 0
Utgående ackumulerade uppskrivningar netto -8 582 678 0
Utgående redovisat värde 3 678 290 12 260 968

Not 7 Andra långfristiga fordringar 2019-12-31 2018-12-31

Ingående anskaffningsvärde 0 67 519
Amorteringar 0 -67 519
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0
Utgående redovisat värde 0 0

Not 8 Långfristiga skulder 2019-12-31 2018-12-31

Amortering inom 2 till 5 år 4 000 000 0
Amortering efter 5 år 15 590 649 20 386 901

19 590 649 20 386 901

Not 9 Ställda säkerheter 2019-12-31 2018-12-31

Företagsinteckningar 10 000 000 10 000 000

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

  Den 9 april ansökte bolaget om rekonstruktion vid Alingsås Tingsrätt vilken beviljades den 21 april. Vid 
  borgenärssammanträde den 8 maj beslutade Tingsrätten att rekonstruktionen skall fortsätta till den 21 juli. Rekonstruktören 
Bill Kronqvist meddelade att det finns goda förutsättningar för att ta in nytt kapital genom nyemission för bolagets fortsatta 
drift.

Not 11 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 12 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
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NOTER

Lerum 

Göran Folkesson Mathias Jernhed
Verkställande direktör

Lennart Jeansson Hans Folkesson Anna Petre

Niklas Ankarcrona

Vår revisionsberättelse har lämnats den                     

BDO Göteborg AB

Katarina Eklund
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till bolagsstämman i Clean Motion AB 
Org.nr. 556788-1825 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

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

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Clean Motion ABs 
finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess 
finansiella resultat 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 Clean 
Motion 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. 

Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om 
fortsatt drift 

Vi vill fästa uppmärksamhet på informationen som lämnas i 
förvaltningsberättelsen och not 10 i årsredovisningen, där 
det framgår att bolaget under 2020 ansökt om och beviljats 
rekonstruktion. Denna har förlängts till 21 juli 2020. 
Erhållandet av ytterligare rörelsekapital och ett 
framgångsrikt genomförande av företagsrekonstruktionen är 
en förutsättning för att säkerställa bolagets likviditet och 
fortsätta den planerade verksamheten. Detta tillsammans 
med den beskrivna effekten av Corona pandemin tyder på 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till 
betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta sin 
verksamhet. Vårt uttalande är inte modifierat i detta 

anseende. 

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: 

•  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.  
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•  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. 

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 Clean Motion AB för år 2019 samt av förslaget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten 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 Clean 
Motion 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. 

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. 
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