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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och verkställande direktören för Monivent AB (publ), 556956-5707, med säte i Göteborg, får
 härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31.

 Sammanfattning

 ·     Nettoomsättning uppgick till 69 (180) KSEK
 ·     Rörelsens kostnader uppgick till 7 563 (5 338) KSEK
 ·     Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 693 (-2 716) KSEK
 ·     Styrelsen kommer inte föreslå någon utdelning.

 Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 ·     Beslut av bolagets styrelse om införandet av ett incitamentsprogram innefattande emission av 
       teckningsoptioner. 
 ·     Extra bolagsstämma med beslut om att göra bolaget publikt, samt införande av avstämnings- 
       förbehåll. Vidare beslutades om en fondemission, aktieuppdelning och bemyndigande för styrelsen 
       att besluta om emissioner. 
 ·     Utvärderingsavtal tecknat med distributörer i Storbritannien/Irland, Österrike och Finland.
 ·     Konsultavtal tecknat med Thomas Pålsson som CFO och John Whitmore som International 
       Commercial Director

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i Tkr
 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
Nettoomsättning 69 180 71 - -
Rörelseresultat -4 693 -2 716 -1 878 -1 538 -1 720
Balansomslutning 10 890 6 777 2 739 2 161 3 152
Soliditet % 16 63 21 24 66
Definitioner: se not

Kommentar från VD

 Monivent bygger för framtiden med adderade försäljningsresurser
 2019 var ett år då vi verkligen byggde för framtiden på Monivent. Vi har redan nu en produkt på
 marknaden, Monivent Neo Training, för färdighetsträning av personal på förlossningsavdelningar. Med
 tanke på bolagets storlek och begränsade resurser, har försäljningen främst drivits genom deltagande
 på mässor och kongresser där vi träffat presumtiva kunder. Vår strategi är fortsättningsvis att arbeta
 med distributörer för att nå våra slutkunder på ett bredare och mer effektivt sätt och under året
 tecknade vi ett konsultavtal med John Whitmore som International Commercial Director. John har lång
 erfarenhet med att arbeta med distributörer i bolag inom samma bransch som Monivent. Vi har redan
 sett att detta arbete gett utdelning och vi har hittills tecknat utvärderingsavtal för Monivent Neo Training
 med distributörer i Storbritannien/Irland, Finland och Österrike och fler står på tur.

 Framgångsrik marknadsföring genom internationell exponering
 Monivent insåg tidigt värdet av att delta på internationella konferenser och mässor i syfte att exponera
 bolagets affärsidé och produkter för viktiga opinionsledare inom branschen. Att tidigt väcka intresset
 hos och etablera kontakt med dessa har varit en viktig del av strategin att nå ut till marknaden och
 uppmuntra en bredare skara användare. Idag har vi därför redan ett väl uppbyggt nätverk av
 opinionsledare som också fortsättningsvis kommer att utgöra en viktig del i vår marknadsstrategi.
 Under 2019 deltog vi i ett antal internationella kongresser riktade mot neonatalvård såsom 99nicu i
 Danmark, Dresden Symposium on Delivery Room Management i Tyskland samt CEPS (Centrum för
 PatientSimulering) i Sverige. Vi har på dessa kongresser upplevt ett mycket stort intresse globalt för
 våra produkter, mottagit förfrågningar från potentiella kunder och knutit en mängd värdefulla kontakter.
 Vi genomförde dessutom under september en prelansering av Monivent Neo100 i samband med jENS
 (Congress of joint European Neonatal Societies) i Nederländerna. Strategin bakom en prelansering är
 att locka potentiella kunders och samarbetspartners intresse genom att uppmärksamma en produkt
 som snart ska göras tillgänglig på marknaden. Målsättningen är att detta ska leda till försäljning när
 produkten väl är godkänd att säljas på den europeiska marknaden. Lanseringstillfället valdes eftersom
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 den återkommande kongressen är en av de viktigaste inom området och där de mest betydande
 opinionsledarna deltar.

 Fullt fokus att ta fram en produkt för klinisk användning
 Projektet med att ta fram Monivent Neo100, en klinisk produkt för användning i förlossningsrummet,
 har fortskridit med fullt fokus under 2019. Trots en del tekniska utmaningar gällande externa
 komponenter har vi kommit så långt i vårt arbete att vi har utfört användartester i Frankrike, Österrike
 och i Sverige på simuleringsdocka. Detta för att dels testa viss funktionalitet men även för att tillse att
 instruktionerna är klara och tydliga för användaren. Parallellt med utvecklingsarbetet har vi arbetat med
 dokumentationen som krävs för att CE-märka produkten. Monivent Neo100 är en medicinteknisk
 produkt och är enligt det tillämpliga EU-direktivet, MDD (Medical Device Directive), klassificerat som en
 IIaprodukt. Produkter med denna klassificering är förknippade med vissa patient- och användarrisker.
 Vi måste därför anlita en tredje part, så kallat anmält organ, för granskning av kvalitetssystem och
 bedömning av produktdokumentation. Monivent har anlitat det anmälda organet RISE (Research
 Institutes of Sweden) som påbörjade sin granskning i slutet av året. Det är först när denna granskning
 är slutförd som vi ges tillstånd att förse produkten med CE-märket vilket är en nödvändighet för att
 kunna sälja produkten i Europa.

 Brygglånefinansiering inför planerad notering på Spotlight Stock Market
 För att finansiera färdigställande av Monivent Neo100 och förberedelse till marknadsintroduktion
 genomförde Monivent i juli en brygglånefinansiering om cirka 6,3 MSEK inför planerad notering på
 Spotlight Stock Market. På en extra bolagsstämma i december gavs bemyndigande att genomföra en
 publik emission av units som totalt (via aktier och teckningsoptioner) kan tillföra bolaget cirka 27,2
 MSEK före emissionskostnader. I samband med emissionen kommer även ersättning till
 bryggfinansiärerna att kvittas mot units. För att utöka kompentensen i Monivent inför notering
 tecknades ett konsultavtal under året med Thomas Pålsson som CFO. Thomas har lång erfarenhet att
 arbeta med noterade bolag.

 Stor medial uppmärksamhet för Monivent
 Värt att nämna är även att Monivent under året fått stor medial uppmärksamhet genom att först erhålla
 en plats på IVA:s (Ingenjörsvetenskapsakademins) 100-lista och därefter utses som ett av de vinnande
 bolagen på Ny Teknik och Affärsvärldens 33-lista. Nu ser vi fram emot 2020 och lansering av en
 produkt som verkligen kan göra skillnad för våra minsta patienter.

Året i sammandrag

 1:a kvartalet 2019
 ·     Deltagande på European Symposium on Delivery Room Management i Dresden, Tyskland 
 ·     Monivent erhöll som ett av 67 utvalda projekt en plats på IVA:s (Ingenjörs-vetenskapsakademins)
       100-lista.

 2:a kvartalet 2019
 ·     Nyemission gav ett tillskott på 2,1 MSEK. 
 ·     Deltagande på 99nicu Meetup i Köpenhamn. 99nicu är en intressegrupp inom neonatologi. 
 ·     Monivent utsågs som ett av de vinnande bolagen på Ny Teknik och Affärsvärldens 33-lista
 ·     Årsstämma. Nya ledamöter: Fredrik Sjövall, Mattias Carlsson och Pontus Ottosson. Omval: Clas 
       Runnberg och Pontus Johansson.
 ·     Samarbete inlett med Sedermera fondkommission som finansiell rådgivare och emissionsinstitut 
       för att påbörjat processen inför emission och notering. 
 ·     Vetenskaplig publikation med Monivent Neo Training i Journal Nepal Health Research Council  
       Effectiveness and Acceptability of Bag-and-mask Ventilation with Visual Monitor for Improving 
       Neonatal Resuscitation in Simulated Setting in Six Hospitals of Nepal.

 3:e kvartalet 2019
 ·     Bryggfinansiering om 6,3 MSEK genomförd inför planerad notering på Spotlight Stock Market. 
 ·     Användarstudier för Monivent Neo100 genomfördes i Paris och Wien
 ·     Utvärderingsavtal tecknat med MDT Global Solutions Ltd för distribution av Monivent Neo Training 
       i Storbritannien och Irland
 ·     Deltagande på 3rd Congress of joint European Neonatal Societies (jENS) i Maastricht samt 
       pre-lansering av Neo100
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 ·     Flytt till nya lokaler på Lindholmen i Göteborg

 4:e kvartalet 2019
 ·     Re-certifiering enligt ISO 13485, ledningssystemet för kvalitet (QMS) som rör medicinsk utrustning
 ·     Konsultavtal tecknat med Jon Whitmore som International Commercial Director
 ·     Konsultavtal tecknat med Thomas Pålsson som CFO
 ·     Utvärderingsavtal tecknat med Connect Medizintechnik GmbH för distribution av Monivent Neo 
       Training i Österrike
 ·     Utvärderingsavtal tecknat med Medidyne Oy för distribution av Monivent Neo Training i Finland
 ·     Deltagande på CEPS-dagarna i Linköping. CEPS är en pedagogisk modell för teamträning 
       och simulering för akut omhändertagande av nyfött sjukt barn.
 ·     Deltagande på EMA (European Midwife Association) Education Conference i Malmö
 ·     Artikel om Monivent i decembernumret av Elektroniktidningen

Allmänt om verksamheten
 Monivent bedriver sedan 2013 forskning och utveckling av medicintekniska produkter i syfte att
 förbättra vården för nyfödda barn i behov av andningsstöd vid födseln. Monivent har utvecklat en unik
 och patenterad lösning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul
 samtidigt som data skickas trådlöst till en extern monitor. 

 Idén till att utveckla tekniken föddes hos de båda neonatalläkarna Pontus Johansson och Kenneth
 Sandberg tillsammans med Ants Silberberg, forskare inom lungfysiologi på Chalmers. Tillsammans tog
 de idén till Chalmers Entreprenörsskola och Maria Lindqvist. Resultatet av detta samarbete är
 Monivent. 

 Alla fyra medgrundare utgör idag en viktig del av Monivent. Maria Lindqvist var under flera år bolagets
 VD och arbetar idag främst med affärsutveckling. Pontus Johansson sitter i bolagets styrelse och
 Kenneth Sandberg och Ants Silberberg fungerar som vetenskapligt råd. 

 Monivents styrelse och ledningsgrupp har omfattande praktisk och akademisk erfarenhet inom
 området för verksamheten. Bland annat har Karin Dahllöf, Monivents VD, mer än 25 års erfarenhet
 från seniora positioner i internationella medtechbolag samt bred erfarenhet av internationell
 marknadsföring, försäljning och produktledning såväl som strategisk planering och affärsutveckling.
 Karin Dahllöf är även styrelseledamot i ledande medtechföretag noterade på Nasdaq. 

 Monivent förbereder marknadslansering av bolagets första produkt för klinisk användning, Monivent
 Neo100. Trots att produkten ännu inte är tillgänglig för kommersiellt bruk har bolaget erhållit letters of
 intent, offertförfrågan och ett stort antal leads från tongivande neonatologer. Bolaget har dessutom
 redan en produkt på marknaden, Monivent Neo Training, för träning på utbildningsdockor. Avtal finns
 tecknade för distributörer i Storbritannien/Irland, Österrike och Finland och dessutom långt framskridna
 diskussioner med ytterligare potentiella distributörer i andra länder. 

 Sedan bolaget startades har Monivent erhållit finansieringsstöd från VINNOVA vid flera tillfällen samt
 bland annat valts ut som mest attraktiva start-up på Gbg Tech Week 2018 och uppmärksammats på
 Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) 100-lista samt Ny Teknik och Affärsvärldens 33-lista
 under 2019. Listan presenterar forskningsprojekt med stor potential att skapa nytta inom överskådlig
 tid, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller
 samhällspåverkan. 

 För att finansiera färdigställande av produkt och förberedelse till marknadsintroduktion av Monivent
 Neo100 genomförde Bolaget under 2019 en brygglånefinansiering om cirka 6,3 MSEK, i syfte att
 finansiera bolaget fram till Q1 2020.

Marknad, målgrupp och befintliga kunder

 Marknaden för Monivents produkter är omfattande, eftersom cirka 3-6 procent av alla nyfödda behöver
 hjälp för att börja andas. Marknaden för Monivent Neo100 är baserad på det antal barnbord som finns
 på varje sjukhus, vilket genom intervjuer med användare samt Bolagets egna marknadsundersökning
 har uppskattats till fem i genomsnitt. Marknaden för engångsmasken är baserad på antalet nyfödda
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 som varje år behöver ventileras. På Monivents målmarknader i EU och Nordamerika uppskattas 250
 000-500 000 nyfödda behandlas med manuell ventilering varje år på cirka 6 400 sjukhus, vilket
 motsvarar cirka 32 000 barnbord. För Monivent representerar detta en beräknad total adresserbar
 marknad, för en initial installation av systemet, om cirka 2,9 miljarder SEK med tillhörande,
 återkommande försäljning av ansiktsmasker, adaptrar och sensormoduler om cirka 300 miljoner SEK
 per år med nuvarande förväntad prissättning mot slutkund.

 Monivent är verksamt inom marknaden för utrustning inom andningsvård - en marknad som
 uppskattas att överstiga 31,8 miljarder USD år 2024 med en beräknad tillväxt (CAGR) om 9,1 procent.
 Den ökande förekomsten av för tidigt födda barn är en av de främsta tillväxtfaktorerna. Detta
 marknadssegment representeras idag bland annat av multinationella företag som Fisher & Paykel,
 Laerdal, Dräger och GE Healthcare. Monivent möter ett behov inom manuell ventilering av nyfödda
 med en typ av produkter som för närvarande inte finns på marknaden.

 Bolagets produkt för utbildning och simuleringsträning på dockor, Monivent Neo Training, finns sedan
 2017 tillgänglig på marknaden. Produkten har sålts till sjukhus i Norge, Storbritannien, Frankrike,
 Schweiz och Australien. Utbildning och återkommande träning av vårdgivarnas färdigheter har visat sig
 vara ett snabbväxande marknadssegment, eftersom kontinuerlig feedback förbättrar inlärningen och
 hjälper vårdgivaren att få en känsla för korrekt behandling i den verkliga kliniska situationen. Produkten
 skapar en möjlighet att nå marknaden tidigare utan samma regulatoriska krav som en medicinteknisk
 produkt för kliniskt bruk. Monivent Neo Training ger därmed möjlighet att bygga kundbas, samla in
 viktig feedback från användare och att bana väg för den kliniska produkten, Monivent Neo100.
 Monivent Neo Training kommer även efter introduktionen av Monivent Neo100 att utgöra en
 kompletterande produkt för träning och utbildning.

Finans och Organisation
 Monivents huvudkontor är beläget i Göteborg, Sverige, och har 4 anställda med placering i Göteborg.

 Styrelsen består av följande personer:
 · Fredrik Sjövall, styrelsens ordförande
 · Mattias Carlsson, ledamot
 · Pontus Johansson, medgrundare och ledamot
 · Pontus Ottosson, ledamot
 · Clas Runnberg, ledamot.

 Styrelsen har inga suppleanter.

 Ledningsgrupp:
 · Karin Dahllöf, Verkställande direktör
 · Maria Lindqvist, medgrundare, Affärsutveckling
 · Thomas Pålsson, Finanschef

Finansiell information och kommentarer

 Omsättning och resultat
 Rörelseintäkterna under verksamhetsåret 2019 uppgick till 2 870 (2 622) KSEK varav 68 (180) KSEK
 avser försäljning av bolagets egenutvecklade produkter. Försäljningsintäkter för varuförsäljning
 redovisas vid leverans.

 Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 2 676 (2 242) KSEK och avser nedlagda kostnader för
 utveckling av bolagets huvudprodukt för kliniskt bruk Monivent Neo100. Övriga intäkter utgör främst
 erhållna offentliga bidrag.

 Rörelsens kostnader uppgick till största delen av övriga externa kostnader där en stor del utgörs av
 konsultkostnader för produktutveckling. Rörelseresultat under verksamhetsåret 2019 före finansiella
 poster (EBIT), uppgick till -4 693 (-2 716) KSEK.

 Resultat under verksamhetsåret 2019 uppgick till -4 783 (-2 820) KSEK. Det negativa resultatet beror
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 huvudsakligen på att bolaget fortsatt investerat i egna produkter. Sammanlagt uppgår nu
 investeringarna i egna produkter till 7,2 (4,2) MSEK.

 Finansiell ställning
 Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2,3 (-2,3) MSEK. Det positiva kassaflödet
 under året beror främst på ett brygglån på 6,3 MSEK som hanteras som en kortfristig skuld.
 Kassaflödet från investeringar uppgick till -3,4 (-2,3) MSEK. Under året har Bolaget tillförts nytt kapital
 med 2,2 (6,5) MSEK efter emissionskostnader. Likvida medel uppgick vid årets slut till 3,2 (2,5) MSEK.
 Räntebärande skulder har minskat med 134 (ökning 171) KSEK.

 Bolaget hade vid utgången av året 3 utestående räntebärande låneskulder på totalt 1 897 (2 031)
 KSEK.

 Styrelsen bedömer fortlöpande bolagets likviditet och finansiella resurser både i det korta och
 längre perspektivet. I samband med årsredovisningens upprättande har styrelsen att särskilt bedöma
 denna fråga ur ett tolvmånadersperspektiv.

 Under februari/mars 2020 genomfördes en nyemission som tillförde Bolaget nytt kapital med 12,1
 MSEK, före emissionskostnader, och Bolaget har därefter noterats på Spotlight Stock Market.

Transaktioner med närstående

 Närstående bolag till Thomas Pålsson, CFO, har under verksamhetsåret haft avtal om konsulttjänster
 med Bolaget. Transaktioner med närstående är på marknadsmässiga villkor.

Ägarförhållanden

 Samtliga ägare på balansdagen.

Aktieägare Ägarandel av kapital och röster
Chalmers Ventures AB 26,06%
Almi Invest AB 21,26%
Maria Lindqvist   9,12%
Medicreate AB   8,32%
Advecto AB   6,53%
Ants Silberberg   4,36%
GOKAP Invest AB   3,39%
Almi Invest Västsverige AB   3,15%
Västkustens affärsänglar AB   2,43%
Oscar Edvardsson   2,13%
Övriga (18 st) 13,26%

 På balansdagen finns totalt 2 631 360 utgivna aktier.

 Utöver aktiekapitalet finns sedan november 2019 utställda teckningsoptioner riktade till personal på
 Monivent AB som ett incitamentsprogram. Optionerna ger innehavarna rätt att teckna totalt 132 560
 aktier till en teckningskurs på 10 kronor per aktie under tiden 1 december till och med 15 december
 2022.

Monivents aktie

 Utestående antal aktier
 På balansdagen finns totalt 2 631 360 utgivna aktier. Bolaget är publikt.

 Varje aktie ger lika rätt till andel av Bolagets tillgångar och vinst. Inga begränsningar föreligger
 avseende aktiernas överlåtbarhet. Aktieägare har normalt företrädesrätt till teckning av nya aktier,
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 teckningsoptioner och konvertibler i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningens
 bestämmelser, såvida inte bolagsstämman eller styrelsen med stöd av bolagsstämmans
 bemyndigande beslutar om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

 Förslag till utdelning
 Styrelsen föreslår ingen aktieutdelning för året.

 Aktiekapitalets utveckling under året
 Under året har Bolaget tillförts nytt kapital med 2,1 MSEK genom nyemission.

 Vid beslut på årsstämman 2019 beslutades om en aktieuppdelning 5:1. Vid extra bolagsstämma i
 december 2019 beslutades om ytterligare en aktieuppdelning 16:1. Samtidigt beslutades om en
 fondemission och därefter uppgår aktiekapitalet till 657 840 kronor. Kvotvärdet uppgår till 0,25 kronor.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

 Ett antal risker och osäkerhetsfaktorer är förknippade med Monivents verksamhet.

 Marknads- och verksamhetsrelaterade risker 
 ·      Det finns en risk att intresset för Bolagets produkter inte blir lika stort som förväntat, att kunderna 
       väljer att introducera dessa produkter i långsammare takt än vad Bolagets förväntar sig eller att 
       produkterna inte kommer generera intäkter som motiverar dess närvaro på marknaden. 
 ·      Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser från bolagets leverantörer innebär att Bolagets 
       leveranser i sin tur försenas, blir bristfälliga eller felaktiga. 
 ·      Bolagets framtida tillväxt är i hög grad beroende av företagsledningens, styrelsens och andra 
       nyckelpersoners kunskap, erfarenhet och engagemang. Om en eller flera av nyckelpersonerna 
       abrupt avslutar sitt engagemang i Bolaget, kan detta innebära att Bolaget förlorar kunskap om 
       verksamheten, marknaden och utvecklingsarbetet.

 Legala och regulatoriska risker
 ·      Det kan inte garanteras att Bolagets verksamhet inte kommer att omfattas av restriktioner från 
       myndigheter eller att Bolaget erhåller nödvändiga framtida myndighetsgodkännanden.

 Finansiella risker 
 ·      Det finns risk att Bolaget i framtiden kan behöva anskaffa ytterligare kapital och det föreligger risk 
       att eventuellt ytterligare kapital inte kan anskaffas. 
 ·      Det finns en risk att intäkter relaterade till produkter som inte lanserats, helt eller delvis uteblir, 
       vilket därmed kan påverka Bolagets resultat negativt. 
 ·      En del av Bolagets försäljning sker i utländsk valuta vilket innebär att förändringar i valutakurser 
       mot SEK har påverkan på bolagets resultat.

 Samtliga ovan beskrivna risker kan sammanfalla för Monivent så att likviditetsbrist uppstår på kort eller
 lång sikt. Risken varierar samtidigt i olika utvecklingsfaser.

 Under de inledande månaderna av 2020 har Coronaviruset spridits över världen, för bedömningen av
 virusets eventuella påverkan på Monivent se not 18.
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Eget kapital
  Fond för
Bundet eget kapital Aktiekapital utv. kostnader
Ingående balans 147 710 4 012 569

Transaktioner med ägare
Nyemission 16 750 -
Summa 164 460 4 012 569

Omföring mellan poster i eget kapital
Fondemission 493 380 -493 380
Fondering för utvecklingsutgifter 2 675 570
Summa 493 380 2 182 190

Vid årets utgång 657 840 6 194 759

Överkurs- Balanserat resultat
Fritt eget kapital fond inkl. årets resultat

Ingående balans 12 619 310 -12 507 380

Årets resultat -4 783 345

Transaktioner med ägare
Nyemission 2 083 700 -
Optioner - 121 293
Summa 14 703 010 -17 169 432

Omföring mellan poster i eget kapital
Fondering för utvecklingsutgifter - -2 675 570
Summa - -2 675 570

Vid årets utgång 14 703 010 -19 845 002

 Utöver aktiekapitalet finns sedan november 2019 utställda teckningsoptioner riktade till personal på
 Monivent AB som ett incitamentsprogram. Optionerna ger innehavarna rätt att teckna totalt 132 560
 aktier till en teckningskurs på 10 kronor per aktie under tiden 1 december till och med 15 december
 2022.

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust
 Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor -5 141 992, behandlas enligt följande:

 Belopp i kr
Balanseras i ny räkning -5 141 992
Summa -5 141 992

 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
 tillhörande noter
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2019-01-01- 2018-01-01-

2019-12-31 2018-12-31

Nettoomsättning 3 69 195 179 928
Aktiverat arbete för egen räkning 2 675 571 2 242 028
Övriga rörelseintäkter 4 125 044 200 000

2 869 810 2 621 956

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -259 224 -251 232
Övriga externa kostnader 6,9 -3 972 083 -1 540 428
Personalkostnader 5 -3 045 622 -3 179 095
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 7 -283 817 -363 776
Övriga rörelsekostnader 8 -2 055 -3 447
Rörelseresultat -4 692 991 -2 716 022

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter 10 -90 354 -104 055
Resultat efter finansiella poster -4 783 345 -2 820 077

Resultat före skatt -4 783 345 -2 820 077

Årets resultat -4 783 345 -2 820 077
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 11 6 270 788 3 803 893

6 270 788 3 803 893

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 12 82 378 157 519
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 13 832 126 78 698

914 504 236 217

Summa anläggningstillgångar 7 185 292 4 040 110

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Aktuell skattefordran 43 362 40 734
Övriga fordringar 278 772 158 375
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 159 737 62 512

481 871 261 621

Kassa och bank 3 222 708 2 474 868

Summa omsättningstillgångar 3 704 579 2 736 489

SUMMA TILLGÅNGAR 10 889 871 6 776 599
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 657 840 147 710
Fond för utvecklingsutgifter 6 194 759 4 012 569

6 852 599 4 160 279

Fritt eget kapital
Överkursfond 14 703 010 12 619 310
Balanserad vinst eller förlust -15 061 657 -9 687 303
Årets resultat -4 783 345 -2 820 077

-5 141 992 111 930

Summa eget kapital 1 710 607 4 272 209

Långfristiga skulder 15
Övriga långfristiga skulder 1 557 687 1 902 437

1 557 687 1 902 437

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 339 285 128 531
Leverantörsskulder 459 760 184 123
Övriga kortfristiga skulder 6 430 188 62 547
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 392 344 226 752

7 621 577 601 953

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 10 889 871 6 776 599
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Kassaflödesanalys

  2019-01-01- 2018-01-01-
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster -4 783 345 -2 820 077
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 283 817 363 776

-4 499 528 -2 456 301
Betald inkomstskatt -49 932 -40 734
Kassaflöde från den löpande verksamheten före -4 549 460 -2 497 035
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager - 56 241
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar -170 318 -74 518
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 7 019 624 173 949
Kassaflöde från den löpande verksamheten 2 299 846 -2 341 363

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -2 675 571 -2 242 028
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -753 428 -78 698
Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 428 999 -2 320 726

Finansieringsverksamheten
Nyemission 2 221 743 6 515 784
Upptagna lån - 500 000
Amortering av lån -344 750 -332 058
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 876 993 6 683 726

Årets kassaflöde 747 840 2 021 637
Likvida medel vid årets början 2 474 868 453 231
Likvida medel vid årets slut 3 222 708 2 474 868
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

 Bolagets säte
 Monivent AB bedriver verksamhet i associationsformen aktiebolag och har sitt säte i Göteborg i
 Sverige. Huvudkontorets adress är Regnbågsgatan 8B, Göteborg, där också styrelse har sitt säte.

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

Immateriella anläggningstillgångar

Utgifter för forskning och utveckling

 Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller
 teknisk kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer.                                              
                                              
 Vid redovisning av utgifter för utveckling tillämpas aktiveringsmodellen. Det innebär att utgifter som
 uppkommit under utvecklingsfasen redovisas som tillgång när samtliga nedanstående förutsättningar
 är uppfyllda:                                             
 - Det är tekniskt möjligt att färdigställa den immateriella anläggningstillgången så att den kan användas
 eller säljas.                                               
 - Avsikten är att färdigställa den immateriella anläggningstillgången och att använda eller sälja den.      
                                       
 - Förutsättningar finns för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.                       
                      
 - Det är sannolikt att den immateriella anläggningstillgången kommer att generera framtida
 ekonomiska fördelar.                                               
 - Det finns erforderliga och adekvata tekniska, ekonomiska och andra resurser för att fullfölja
 utvecklingen och för att använda eller sälja den immateriella anläggningstillgången.                               
               
 - De utgifter som är hänförliga till den immateriella anläggningstillgången kan beräknas på ett tillförlitligt
 sätt.                                              
                                              
 Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt
 hänförbara utgifter (t.ex. material och löner).

Avskrivningar

 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som
 kostnad i resultaträkningen.

Immateriella anläggningstillgångar År
Internt upparbetade immateriella tillgångar
Balanserade utgifter för utveckling och liknande arbeten 5

 Avskrivning på en immateriell anläggningstillgång påbörjas så snart tillgången är färdigställd och klar
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 för kommersialisering.

Materiella anläggningstillgångar
 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
 direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
 Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
 för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
 förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
 kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar År
Inventarier, verktyg och installationer 5

Leasing

 Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

 Operationella leasingavtal
 Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive
 utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda
 Beskrivningen nedan exemplifierar förhållanden som kan förekomma. Beskrivningen av
 redovisningsprinciperna måste anpassas och förändras utifrån tillämpade planer och förhållanden.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
 Klassificering                              
 Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
 förmånsbestämda.                                             

 Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett
 försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
 Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har
 betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger.                
                
 Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna
 till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna
 kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker
 från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till
 ett annat företag.                 
      
 Avgiftsbestämda planer                          
 Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.
                                    
 Förmånsbestämda planer förekommer ej.
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Ersättningar vid uppsägning
 Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
 ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller
 informell förpliktelse att antingen  
 a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
 anställningens upphörande, eller 
 b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
 Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen
 och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.

Skatt
 Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
 inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
 tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
 för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
 händelser.                              
                
 Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
 skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
 avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
 underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
 skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler
 som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.                                         

 Inga uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen.

Intäkter
 Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
 redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
 erhållas, med avdrag för rabatter. 

 Om tillämpligt:
 I de fall köpevillkoren innebär att köparen erhåller en finansiering är intäktens verkliga värde nuvärdet
 av alla framtida betalningar.

Försäljning av varor

 Försäljning av varor redovisas när väsentliga risker och fördelar övergår från säljare till köpare i
 enlighet med försäljningsvillkoren.

 Försäljning av varor intäktsredovisas i sin helhet vid försäljningstillfället. Försäljningen redovisas efter
 avdrag för rabatter.

Ränta, royalty och utdelning
 Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt
 kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.   

 Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.

 Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd.

 Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts.
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Not 2  Uppskattningar och bedömningar
 Bolaget gör uppskattningar och bedömningar om framtiden som påverkar de i bokslutet redovisade
 resultat- och balansposterna. Dessa bedömningar baseras på historiska erfarenheter och de olika
 antaganden som ledningen och styrelsen anser vara rimliga under rådande omständigheter. I de fall då
 det ej är möjligt att fastställa det redovisade värdet på tillgångar och skulder genom andra källor, ligger
 sådana uppskattningar och antaganden till grund för värderingen. Om andra antaganden görs eller
 andra omständigheter är för handen, kan faktiskt utfall skilja sig från dessa bedömningar.

 Värdet på immateriella anläggningstillgångar överstiger det bokförda värdet med god marginal.

Not 3  Nettoomsättning per rörelsegren och geografisk marknad

Nettoomsättning per geografisk marknad
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Sverige 9 000 10 933
Övriga Europa 60 195 168 995
Summa 69 195 179 928

Not 4  Övriga rörelseintäkter
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Offentliga bidrag 125 000 200 000
Övrigt 44 -
Summa 125 044 200 000

Not 5   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2019-01-01-  2018-01-01-  
 2019-12-31 Varav män 2018-12-31 Varav män
Sverige 4 2 5 3
Totalt 4 2 5 3

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Styrelse och VD 902 805 794 400
Övriga anställda 1 319 761 1 474 214
Summa 2 222 566 2 268 614
Sociala kostnader 766 139 850 813
(varav pensionskostnader) 1) 169 368 225 515

 1) Av företagets pensionskostnader avser 95 040 (f.å. 100 734) företagets VD och styrelse. Inga
 utestående pensionsförpliktelser förekommer i övrigt.

Avgångsvederlag
 För verkställande direktören finns från Bolagets sida en uppsägningstid på 6 månader och från den
 anställde 6 månader. För övriga anställda gäller Lagen om anställningsskydd.
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Ledande befattningshavares ersättningar
 2019

Grundlön, Rörlig Övriga Pensions-
styrelsearvoden ersättning ersättningar kostnad

Styrelsens ordförande 
Fredrik Sjövall, från april 2019 69 750 - - -
Styrelsens ordförande 
Elisabeth Svernhage, till april 2019 91 000 - - -
Styrelseledamot Claes Runnberg 68 750 - - -
Verkställande direktör Karin Dahllöf 673 305 - - 95 040
Andra ledande befattningsh. (2 pers.) 436 599 - 56 950 25 824
Summa 1 339 404 - 56 950 120 864

2 018

Grundlön, Rörlig Övriga Pensions-
styrelsearvoden ersättning ersättningar kostnad

Styrelsens ordförande 
Elisabeth Svernhage 89 600 - - -
Styrelseledamot Clas Runnberg 44 800 - - -
Verkställande direktör Karin Dahllöf 660 000 - - 100 734
Andra ledande befattningsh. (2 pers.) 708 142 15 500 - 89 671
Summa 1 502 542 15 500 - 190 405

Not 6  Arvode och kostnadsersättning till revisorer
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
RSM Göteborg KB, Patrik Högström
Revisionsuppdrag 22 000 24 000

 Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
 och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med
 överenskommelse eller avtal.        

 Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt
 rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet
 av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not 7  Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och likn 208 676 208 676
Inkråmsgoodwill - 80 000
Inventarier, verktyg och installationer 75 141 75 100
Totalt 283 817 363 776



Monivent AB (publ)  17(20)
556956-5707

Not 8  Övriga rörelsekostnader
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär 2 055 3 447
Summa 2 055 3 447

Not 9  Operationell leasing - leasetagare
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Inom ett år 56 700 37 028

56 700 37 028

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 214 600 148 112

 Operationell leasing avser endast lokalhyra med en uppsägningstid av 3 månader.

Not 10  Räntekostnader och liknande resultatposter
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Räntekostnader, övriga 90 354 104 055
Summa 90 354 104 055

Not 11  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
 2019-12-31 2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 4 551 686 1 909 658
-Internt utvecklade tillgångar 2 675 571 2 242 028
Vid årets slut 7 227 257 4 151 686
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -747 793 -139 117
-Årets avskrivning -208 676 -208 676
Vid årets slut -956 469 -347 793
Redovisat värde vid årets slut 6 270 788 3 803 893

Not 12  Inventarier, verktyg och installationer
 2019-12-31 2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 375 500 375 500

375 500 375 500
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -217 981 -142 881
-Årets avskrivning -75 141 -75 100

-293 122 -217 981
Redovisat värde vid årets slut 82 378 157 519
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Not 13  Pågående nyanläggningar och förskott materiella 
             anläggningstillgångar
 2019-12-31 2018-12-31
Vid årets början 78 698 -
Investeringar 753 428 78 698
Redovisat värde vid årets slut 832 126 78 698

Not 14  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2019-12-31 2018-12-31
Lokalhyror 59 737 60 366
Övriga poster 100 000 2 146

159 737 62 512

Not 15  Långfristiga skulder
 2019-12-31 2018-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen
Övriga skulder 1 557 687 1 902 437

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen
Övriga skulder 771 972 780 968

 Posten Övriga långfristiga skulder innehåller villkorat lån, 771 972 kronor (f.å. 780 968 kronor), som
 skall återbetalas med ett belopp motsvarande 5% av intäkterna från ett projektfinansierat
 utvecklingsarbete.

Ställda säkerheter för övriga skulder
 2019-12-31 2018-12-31
Företagsinteckningar 1 000 000 1 000 000

1 000 000 1 000 000

Not 16  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2019-12-31 2018-12-31
Personalrelaterade kostnader 15 344 82 080
Övriga upplupna kostnader 377 000 144 672

392 344 226 752

Not 17  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2019-12-31 2018-12-31
För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 1 000 000 1 000 000
1 000 000 1 000 000

Summa ställda säkerheter 1 000 000 1 000 000
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Not 18  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 Under februari/mars 2020 genomfördes en nyemission som tillförde Bolaget nytt kapital med 12,1
 MSEK, före emissionskostnader, och Bolaget har därefter noterats på Spotlight Stock Market.

 Bedömd påverkan av COVID-19 på Bolaget
 Monivent står liksom andra företag för närvarande inför utmaningen med spridningen av
 Corona-viruset. Per dagen för denna årsredovisnings undertecknande har Monivent endast upplevt
 mindre påverkan med försenade leveranser av komponenter från Kina till underleverantörer men
 möjligheterna finns att förhandlingar med potentiella distributörer tar längre tid och att
 försäljningsprocessen bromsas upp då kunder fokuserar på akuta insatser och tillträden till sjukhus är
 begränsade. Bolaget kan även få problem i logistiken till distributör/kund på grund av transportlogistik
 och hinder i samband med stängning av gränser. Det kan också uppstå ytterligare brist på
 komponenter för våra produkter och det finns en risk att sjukskrivningar påverkar leveranskapaciteten
 från våra underleverantörer. Monivent är ett litet bolag där varje anställd utgör en nyckelperson vilken
 Bolaget är beroende av. Skulle någon av dessa personer bli allvarligt sjuka skulle detta kunna ha en
 direkt påverkan på Bolagets verksamhet. Det är för närvarande omöjligt att uppskatta den slutliga
 påverkan på Bolaget.

Not 19  Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning:
Försäljning av bolagets egenproducerade produkter

Rörelseresultat:
Resultat före finansiella poster och skatt

Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.
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Underskrifter

 Göteborg den       /       2020

  

Fredrik Sjövall Karin Dahllöf
Styrelseordförande Verkställande direktör

Mattias Carlsson Pontus Johansson
Ledamot Ledamot

Pontus Ottosson Clas Runnberg
Ledamot Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den

Patrik Högström
Auktoriserad revisor



REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i Monivent AB

Org.nr. 556956-5707

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Monivent AB för år 2019.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av Monivent ABs finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till Monivent AB enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

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

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

Mina 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 mina 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 fel 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 jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom:
•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga 
för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna 
kontrollen.
•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet 
av årsredovisningen. Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten 
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

•  utvärderar jag 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.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för 
Monivent AB för år 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och 
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 
oberoende i förhållande till Monivent AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 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. Den 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

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt 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 jag 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 min professionella bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag 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. Jag går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som 
underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg den                

Patrik Högström

Auktoriserad revisor
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