
 
 

IA Industriarmatur Group AB (publ.) • Kämpegatan 16 • 411 04 GÖTEBORG • Telefon 031-80 95 50 • info@industriarmatur.se • 
www.industriarmatur.se 

 

 
 
 
 

Årsredovisning 
 IA Industriarmatur Group AB (publ) 

 

 2019 
 

 

 

 



lA lndustriarmatur Group AB (publ)
556623-4976

Finansiella mål
- Organisk tillväxt
- EBITDA marginal
- Nettoskuld / EBITDA
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Koncernen sammanfattning perioden januari - december 201g
- Nettoomsättningen uppgick till 33 914 (40 101) Tkr.
- Rörelseresultat på EBITDA-nivå uppgick tiil 1 700 (4 907)-lrkr
- EBITDA-marginal uppgick fl|5,0 (12,2) o/o

- Rörelseresultat på EBIT-nivå uppgick titt -S50 (427)fkr
- EBIT-marginal uppgick till -1,6 (1,1) %
- Arets resultat uppgick till -616 (-12) Tkr
- Arets resultat per aktie uppgick till -0,2 (0,0). kr
- Eget kapital per aktie uppgick titt 5,0 (5,2) kr

> 15 o/o

> 15 o/o

<2

VD har ordet
Vår uppkopplade affär växer
Under 2019 har stort fokus lagts på kundberarbetning och vi kan med stolthet konstatera att bolaget
laft god tillströmning av nya kunder, både i Sverige och internationellt. I övrigt har årel handlat oÄ
forhandlingar runt ramavtal och om att anpassa bolag och organisation att vårka i en noterad miljö.

Ett mellanår med god marginal
Den lägre omsättningen för 2019 är hänforbar till bolagets förhandlingar om ramavtal vilket har
påverkat bolagets forsäljning. Glädjande är, trots lägreförsäljning oc[ resultat än 2018, ökade
bruttomarginaler vilket till stor del beror på en högre andel sålda-egna produkter och tjänster.

Hållbarhet är målet - Digitalisering verktyget
Vi var tidigt ute och levererar hållbara system baserat på digitala lösningar. Digitalisering och
hållbarhet går hand i hand och för oss bildar de en gemensäm drivkrafi-ör innövation oön tillua>,t.
Digitaliseringen av energibranschen kommer på sikt att skapa tillgång till hållbar och modern energi.
På lndustriarmatur följer vi FN's klimatdelmål där speciellt Oetmåt inom *7, *8 och .9 är vårt fokus.

Coronakrisen drabbar oss alla
Med anledning av utbrottet av coronaviruset (covid-19) och oron i Sverige och i vår omvärld förändras
förutsättn^ingarna för alla så också för oss på lndustriarmatur. I skrivandä stund har vi precis genomfört
ett. antal åtgärder för att anpassa verksamheten till det osäkra läget. Fokus ligger på kostnadskontroll
och att samtidigt upprätthålla de aktiviteter som bäst gynnar bolaget.

Bolagets långsiktiga mål ligger fast
Vår långsiktiga strategi ligger fast; Vi ska skapa tillväxt och bli ledande på fler marknader med Slpp.
V_i skall samtidigt, genom fortsatt utveckling, vara ett naturligt val som leverantör när nya initiativ inom
digitalisering tas. Allt i syfte att fortsatt vara ett attraktivt bolåg för anställda, kunder och ägare.

åX'J!ilt"""'å'"I1,l3pi,ltäffil"Jiyåfli"jffis?ffii,fril:;jilxiiåt:?å13'.x''3,i::;:liJååT"ffw

Jan-Eric Nilsson
Verkställande direktör

*7 Verka för tillgång till hällbar och modern energi*8 Verka för långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt*9 Verka för hållbara innovationer och infrastruktur
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Förvaltn i ngsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för lA lndustriarmatur Group AB (publ), 556623-4976, fär
härmed avge årsredovisning och koncernredovisning for räkenskapsåret 2019.

Allmänt om verksamheten

Koncern
lA lndustriarmatur Group AB (publ) med säte i Göteborg är moderbolag i lndustriarmaturkoncernen
som hjälper kunder inom energisektorn till en långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt genom utveckling av
system och tjänster för prediktivt underhåll. Med uppkopplade produkter, sensorer, Al och dataanalys
blir underhållsarbetet optimerat och utfors effektivt med en hög grad av automatisering.
lA lndustriarmatur Group AB (publ) - koncernen består av tre helägda dotterbolag, lA lndustriarmatur
AB, WaterVision Sweden AB och lndustriarmatur Australia Pty. Ltd. Verksamheten är organiserad i tre
affärsområden lA Customer Services, lA Level Control och lA Flow Control.

lA Customer Services
lnom Customer Services levereras tjänster utifrån bolagets loT- plattform. I basutbudet av tjänster,
som ingår i bolagets leveranser av uppkopplade produkter, ingår säker kommunikation och datalagring
med full redundans, systemövervakning dygnet runt samt larmhantering. Customer Services erbjuder
dessutom tjänster såsom dataanalys och rapporter. Därutöver erbjuds integration mot kundsystem och
processtöd via mobilapp for installation, service och underhåll.
Tjänsteutbudet, som är SaaS-baserat, gör det möjligt att arbeta effektivt med autonoma uppkopplade
enheter, såsom transformatorstationer. För kunderna innebär det ökad driftsäkerhet, minskade
kostnader och bättre mojligheter att arbeta med ett behovsstyrt underhåll. Dessutom skapas bättre
förutsättningar för ett effektivt miljö- och hållbarhetsarbete. lndustriarmatur har idag över 100 kunder i

nio länder med fleråriga SaaS-abonnemang anslutna till bolagets tjänsteplattform.

lA LevelControl
Består av lA SIPP och lA LevelWatcher.
lA SIPP är en unik och effektiv metod för miljö- och kvalitetssäker tömning av vatten med fullt
dokumenterad spårbarhet. lA SIPP hjälper i forsta hand elnätsbolag med automatisk tömning av
transformatorgropar samt att leva upp till kundens miljömål och gällande lagstiftning. ldag finns drygt
1000 lA SIPP-enheter installerade i nio länder.
lA LevelWatcher är en kostnadseffektiv lösning för att mäta och övervaka nivåer på distans.
Mätvärden kommuniceras och används för att ha kontroll på nivåer vid påfyllning och förbrukning samt
for att optimera logistik. Övervakningen minskar även risken för att användare står med tomma fbrråd
när behovet ökar. ldag levereras lA LevelWatcher för mätning av biobränsle (pellets), olja, diesel och
vattennivåer. Nya identifierade marknader och användningsområden utökar potentialen.

lA Flow Control
Består av två produktområden, lA Valves och lA HECON.
lA Valves med erfaren kunskap, hjälper kunderna inom energi- WS- och industriprojekt att få rätt
ventiler och manöverdon för en effektiv flödeskontroll. Verksamheten etablerades inom lndustriarmatur
för över 40 år sedan och bolaget är en välrenommerad partner.
lA HECON erbjuder kunder lösningar för att fjärrstyra ventiler försedda med hydrauliska manöverdon.
Ett typiskt användningsområde är ledningsnät för fjärrvärme och fjärrkyla. Konkurrensfordelen med lA
HECON är att ge kunden ökad driftssäkerhet genom snabbare respons vid öppning/stängning av
ventilen samt inte minst ökad personsäkerhet. Med en, i flertalet länder, ålderstigen infrastruktur är^ -z
fjärrvärmenäten i stora behov av både nyinvesteringar och systemstöd för effektivare underhäll 

ä
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Ufueckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Koncern

Modertöretag
Verksamheten består i att driva koncernöverq1n9nlefrågor samt att äga aktier i dotterbolag.
Netto.omsättningen gppgick under året till 1 9ä7 (1 319) Tkn ncii"rser"irrtateiuppjicr< tifrö t-s+l rkr.Resultat efter finansiella poster-up_pgick till -555 t0) Tki och årets resuttat tjppgiäfiiti -åää i, 44erkr.
Under året har utdetning på s30 (o) Tkr mottagiti från dotterbotag.-
I samband med en koncernintern inkråmsaffäihar nedskrivning åv bokfört värde på aktier i dotterbolaggjorts med 1 085 (0) Tkr
Mo.derbolagets egna kapital uppgick vid årets slut till 29 373 (2g g28) Tkr och Sotiditeten uppgick tiil 99% (ee %).
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tkr 2019-12-31 2018-12_31 2017-12-31 2016-12-31 201 5-12-31
33 91 40 10

Rörelseresultat EBITDA
EBITDA-marginal %
Rörelseresultat EBIT
EB|T-marginal %
Balansomslutning
Avkastning på eget kapital %
Soliditet i %
Definitioner: se not 17

Modertöretag
Belopp tkr

1 700
5,0

-550
Neg

28 103
Neg

71

4 907
12,2
427
1,1

30 913
Neg

66

5 119
15,8
435
1,3

28 596
0,2
54

4 966
17,1
-364
Neg

29 380
Neg

52

1 360
4,9

-2762
Neg

34 971
Neg

41

2019-12-31 2018-12_31 2017_12_31 2016_12_s1 201 5-1 2-s1
1 1 319 587

1 590
25 858

99

360
145

27 846
93

510
-919

28 427
91

Resultat efter finansnetto
Balansomslutning
Soliditet i %

-555
29 642

99
30 314

99

Verksamheten
Försäljningen blev under året lägre än föregående år och är direkt hänförbar till pågående
upphandlingsprocesser om ramavtal meo ett flertal stora energibolag. oen ragre föi;ålj;i;g"n
3tergngolar 9ig även i årets resultat. Samtidigt visar siffrorn" e"n r,irnåttrad bru-ttomårgiilåivitket ar
1?16fart till högre andet såtda egna produtiter och qansGi.
Ett fortsatt fokus på arbetet. med att nå nya kunder viöade sig exempelvis genom vår medverkan medpå Elfack, Skandinaviens största mässa för energibranscheis at<toier. Unäer året har ett flertal nyakunder både i Sverige och lnternationellt tillkommit.
Ett aktivt arbete pågår kontinuerligt med leverantörsledet isyfte att lägga ut allt större delav
tillverkningen och fokusera internt på vidare utveckling av piooukGr ö-h tjanster.
Fortsatta investeringar har gjorts inom vidareutvecklirig av'netniligi tjansier och erbjudande liksomprodukter. Goda förutsättningar finns här att vidareutväckla botagäts ijansteerbjrJäriJ" inår ramen fornya digitaliseringsinitiativ hos kund.
Bolagets första helår s_om noterat bolag har i övrigt handlat om att anpassa bolag och organisation attverka i en noterad miljö och att vidareutveckla vårt uppkopplade kunderbjudandä. 

- e-

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
- I början av juli erhölls en genombrottsorder på S|PP-enheter i ltalien på ca 1 400 Tkr.- I juli erhölls även ett forskningsstöd på ca 700 Tkr från Västra Götalandsregionen där

lA lndustriarmatur tillsammans med Chalmers kommer att driva ett utveckliigsprojekt
som ska leda till bättre beslutsunderlag för bolagets kunder genom insamlinj av däta
uppkopplade SIPP-enheter och analys med Al.

från deras
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Väsentliga händelser efter årets utgång
- I början av februari erhölls tilldelning av ett treårigt ramavtal av SINFRA AB, en nationell

inköpscentral med ca 260 medlemsföretag och en affärsvolym på ca 900 Mkr, som arbetar
med att färdigställa hållbara upphandlingar inom fjärrvärme, Eloch VA.

- Under februari tecknades även ett femårigt ramavtal med option på två års forlängning med
Ellevio AB, nordens näst största eldistributör, om leverans av SIPP för miljösäker tömning av
transformatorgropar.

- I början av mars erhölls en order på pilotinstallation av SIPP Node från EWE NWTZ Gmbh
- Efter årets utgång har ett coronavirus, Covid-19, spridits världen över. Med anledning av

utbrottet genomför lndustriarmatur ett antal åtgärder för att anpassa verksamheten till det
osäkra läget i vår omvärld. Fokus ligger på att minska kostnaderna och samtidigt upprätthålla
de aktiviteter som bäst gynnar bolaget.

Neftoomsättning och resultatutveckling
Nettoomsättningen för perioden var 33 914 (40 101) Tkr.
Rörelseresultatet på EBITDA nivå for perioden uppgick till 1 700 (a 907) Tkr.
Rörelseresultatet på EBIT nivå uppgick till -550 (427)Tkr. Finansnettot förbättrades till - 57 (a2$Tkr
och resultat efter skatt uppgick till-616 (-12)Tkr.

Finansiell ställning
Eget kapital i lndustriarmatur Group AB uppgick den 31 december till 19 823 (20 439) Tkr varav
aktiekapitalutgjordes av 19710 (19 710) Tkr.
Koncernens soliditet stärktes som en följd av den minskade balansomslutningen till71 (66) %
Ökat kassaflöde från den löpande verksamheten bidrog till att koncernens räntebärande nettoskuld
uppgick fll -5 226 (-1 314) Tkr..
*) En negativ nettoskuld innebär nettokassa.

Likviditet
Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes till 5 031 (2 065) Tkr och koncernens likvida
medel ökade fll 5 226 (2 230).
Vid årsskiftet uppgick koncernens likvida medel inklusive beviljad checkkredit till I 226 (6 230)

lnvesteringar och avskrivningar
Arets totala investeringar uppgick till 1 119 (1 733) Tkr. Huvuddelen avsåg vidareutveckling av
befintliga produkter och har aktiverats som utgifter för utvecklingsarbete.
Resultatet har belastats med2250 (4 480) Tkr i avskrivningar varav 109 (81) Tkr avser materiella
tillgångar, 1 538 (1 400) Tkr avser avskrivningar på tidigare års balanserade utgifter för
utvecklingsarbete samt 603 (2 999) Tkr avser avskrivning på goodwill.

Antalanställda
Under året har antal anställda inom koncernen varit 14 (13), varav 36 (38) % kvinnor

Förväntad framtida utveckling

Koncern
På kort sikt bör tidigare gjorda marknadssatsningar skapa ökad efterfrågan och tillväxt. På längre sikt
driver kundernas omställning till smarta nät och hållbarhetfokus efterfrågan av lA SIPP och lA HECON.. .
Bolagets uppkopplade erbjudande ger kunderna bättre funktionalitet, effektiva och hållbara processer l(
samt mervärden som prediktivt underhålloch rapporter/analyser. / I
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Ägare 30 december 2019
IOWA Holding AB
Stiftelsen Chalmers Tekn. Högskola
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Koncern
Koncernens affär är, foreträdesvis vid större projekt, förknippad med osäkerhet över att kunna bedöma
när ett projekt kommer att upphandlas.
En annan operativ risk är om någon eller några pilotinstallationer faller och inte utvecklas enligt plan.
Konsekvenserna av Coronaviruset Covid-19, som spridits efter årsskiftet, är för närvarande mycket
svåra att avgöra. I forsta hand kring eventuella effekter på kundernas investeringsvilja.

I nd ustriarmatu raktie n

Det totala antalet aktier vid årets utgång uppgick till 3 942 000 st. Aktiens kvotvärde var den 31
december 2019 5,00 kronor.

Ägarbild
Den största ägaren i lndustriarmatur Group är IOWA Holding AB som innehade 1 333 334 aktier
motsvarande 33,82 % av kapital och röster per 30 december 2019. Därutöver innehade Stiftelsen
Chalmers Tekniska Högskola 522 002 aktier motsvarande 13,24 o/o av kapital och röster. De tio största
ägarna i lndustriarmatur Group AB (publ) innehar sammantagel78,34 o/o andel av kapital och röster
och framgår av aktuell ägarlista per 30 december 2019. Bolaget är ett s.k. avstämningsbolag vilket
innebär att aktierna är papperslösa och registrerade hos Euroclear Sweden AB.

lA I nd ustriarmatu r G rou p aktieägarförteckn i n g

Försäkrings AB Avanza Pension
Fore C lnvestment Holding AB
Kjell Nilsson
Swedbank Försäkring
JOELAL AB
Trisala AB
Johan Rask & bolag
IOWA AB

Summa 10 Största Ägarna
övriga Agare

Totalt Antal Aktier

AntalAktier
1 333 334

522 042
318 529
220 000
180 000
143 426
100 000
100 000
89 635
81 390

Andel Kapital
33,82
13,24
8,08
5,58
4,57
3,64
2,54
2,54
2,27
2,06

Andel Röster
33,82
13,24
8,08
5,58
4,57
3,64
2,54
2,54
2,27
2,06

3 088 316
853 684

78,34
21,66

78,34
21,66

Källa: Euroclear

Nyckeltal per aktie SEK (koncernen) 2019
EBITDA per aktie 0,43
Resultat per aktie -0,'16
Eget kapital per aktie 5,03
Utdelning per aktie 0,0*
Antal aktier 3 942 000

100,00 100,00

2018 2017 2016 2015
1,24 0,029 0,028 0,008
0,00 0,002 -0,005 -0,019
5,18 0,880 0,870 0,085
0,0 0,0 0,0 0,0

3 942 000 176 056 648 176 056 648 167 137 148

3 942 000

.) enligt styrelsens förslag

Teckningsoptioner
Det finns 166 000 (166 000) utestående teckningsoptioner i Bolaget. Varje teckningsoption berältigar. 

-till en ny aktie till en teckningskurs om 35 SEK. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoplioner f
kan ske under perioden från och med den 1 januari2022lill och med den 31 ianuari2022. L
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Aktieägarinformation
Delårsrapport januari-mars
Arsstämma
Delårs rapport jan uari-j u n i

Delårsrapport januari- september
Bokslutskommunikö

Eget kapital

Utdelningspolicy
lA lndustriarmatur Group befinner sig i en expansionsfas och prioriterar därav att återinvestera
vinstmedel i verksamheten. lA lndustriarmatur Group målsättning är att lämna utdelning när
omständigheterna tillåter.

Övrigt bundet
eget kapital
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Fritt eget
kapital

20 ma12020
20 ma12020
20 augusti 2020
5 november 2020
21lebruari2021

Aktie-
kapital

Koncernen
Vid årets början

Arets resultat
Utvecklingsfond

Vid årets slut

19 710 2 639

563

-1 910

-616
-563

19 710

Aktie-
kapital

3202

Reserv-
fond

-3 089

Fritt eget
kapital

Moderföretag
Vid årets början
D i spo sition en I års stäm m obe slut

Arets resultat

Vid årets slut

19 710 710 I 508

-555

19 710 710 8 953

Förslag till disposition beträffande bolagets vinst eller förlust
Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att fritt eget kapital, 8 953 676 kr, disponeras enligt
följande:

Belopp iSEK
Balanseras i ny räkning

Summa

Vad beträffar foretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkn ingar med tillhörande bokslutskommentarer.

8 953 676

8 953 676
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Resultaträkning - koncernen
Belopp itkr Not 2019-01-01-

2019-12-31
2018-01-01-
2018-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Aktiverat arbete för egen räkning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anlägg ningstillgångar
Övriga rörelsekostnader

Rörelseresultat

Resu ltat f rån f i n an si el I a Poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt på årets resultat

Periodens resultat

33 914
1 053

499

40 101
1 306

114

-11 380
-9 659

-12 431

35 466

-2250
-296

41 521

-16 123
-9 097

-11394

4 480

2

3

-550

-57

427

463
39

-607 3

7

-607

-9

3

-15

Hänförligt till
Moderföretagets aktieägare

-616

-616

-12

-12
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Balansräkning - koncernen
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Belopp itkr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
I m m ateri el I a an I ägg n i n gsti I lgån g ar
Balanserade utvecklingsarbeten
Goodwill

M ateri el I a an I äg g n i n gsti I I g ån gar
lnventarier, verktyg och fordon

Summa anläggningstillgångar

Omsättn in gsti llgångar

Varulager m m
Råvaror och handelsvaror
Förskott till leverantörer

Ko rtf risti g a ford ri ngar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

I
6

6 685
860

7 170
1 463

I

7 545

370

8 633

413
370 413

7 915

6 209
118

9 046

5 900
197

11

6 327

6 643
414

10
1 568

6 097

12 523
294

723

8 635

5226

13 540

2230

20 188 21 867

28 103 30 913



lA lndustriarmatur Group AB (publ)
556623-4976

Balansräkning - koncernen
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Belopp itkr Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital
Övrigt tillskj utet kapital
Reserver
Balanserat resultat inkl årets resultat

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19 710
10 062
3202

-13 151

19 710
10 062
2 639

-11972

19 823 20 439

19 823 20 439

13

14

648

2 061
824

5 395

648

268
2282
1 716
5 560

8 280 I 826

28 103 30 913
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Kassaflödesanalys - koncern

Belopp itkr
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Not 2A19-12-31 2018-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m *

Betald inkomstskatt

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändrin gar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
ÖkningG)/Minskning (+) av varulager
Ökning(r/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

I nvesteri n gsverksam heten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anlåggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader
Amortering av låneskulder

Kassaflöde från finansierin gsverksamheten

Arets kassaflöde
Likvida medelvid årets början
Likvida medelvid årets slut

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m *

Av- och nedskrivningar

-607
2250

3
4 480

1 643
-129

4 483
-1 88

1 514

-230
5 025
-1278

4295

-2 429
-1 558
1 757

5 031

-1 053
-66

2 065

-1 306
-427

-1119

-916

-1733

7 140
-2183
-4 385

-916 572

2 996
2230

904
'1326

5226

2019-12-31
2 2sO

*'"'^t;ft_

2230
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Resultaträkni - moderfö
Belopp itkr A/of 2019-01-01-

2019-12-31
2018-01-01-
2018-12-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Ränteintäkter och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Koncernbidrag

Resultat före skatt

Arets resultat

1 967 1 319

1 967

-1 967

1 319

-1 353

-34

4

5

-555
34

-555

2446
-555 2 446

-555 2 446
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Balansräkni ng - moderföretag
Belopp itkr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
F i n a nsi el I a an I äg g n i n g sti ll g ån g ar
Andelar i koncernföretag 10 23 966 25 050

23 966 25 050

Summa anläggningstillgångar 23 966 25 050

Omsättn i n gsti llgångar

Ko rtf ri sti g a f o rd ri n g a r
Ford ringar hos koncernföretag
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

Summa omsättn ingstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

11

1 878
63

3 137
60

1 941

3 735

3 197

2 067

5 676 5 264

29 642 30 314
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Balansräkni - moderfö
Belopp itkr Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital
ReseMond

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

19 710
710

19 710
710

20 420

10 062
-554
-555

20 420

10 062
-3 000
2 446

8 953 I 508

14

101

62
184
39

29 373

159

49
61

29 928

269 386

29 642 30 314
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Kassaflödesanalys - moderföretag

Belopp itkr

14(24)

Not 2019-12-31 2018-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m *

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
föränd ringar av rörelsekapital

Kassaflöde från föränd ringar i rörelsekapital
Ökning(-)/M i nskning (+) av rörelseford ringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

I nvesteri n gsverksam h eten
Förvärv av andelar i dotterbolag

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansierin gsverksamheten
Nyemission
Emissionskostnader

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Arets kassaflöde
Likvida medelvid årets början
Likvida medelvid årets slut

* Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m

Avyttring dotterföretag
Utdelning dotterföretag
Nedskrivning andelar företag
Aktieägartillskott
Koncernbidrag netto

-555
555 -454

454

1 786
-117

454

-2718
54

1 669 -3 118

1

-1

7 140
-2183
4957

1 668
2067

1 839
228

3 735

2019-12-31

2 067

201 8-12-31
100

-3 000
2 446

-530
1 085

555
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Koncern
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Moder-
företag

år

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i tkr om inget annat anges.

Al I m än n a red ovi sn i n gsp ri n ci per
Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokforingsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredövisÄing (K3).

Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan
under avsnittet "Redovisningsprinciper i moderforetaget".

Värderi n gsp ri n ci per m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan

lm materiel la ti Ilgångar

Öv rig a i m m ate rietla tiltg ån g ar

Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter for internt genererad goodwill och
varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer.

Avskrivningar

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

ar
Följande avskrivningstider tillämpas:

Balanserade utgifter for utveckling och liknande arbeten
Goodwill

5
10

M ateriel I a an I äggn i n gsti I I gän g ar

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

ii#:##ffi3"röifl$är uppfyrer tiusånsskriteriet räknas in i tilsånsens redovisade värde. Utgifter f
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. ,r\
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Avskrivningar

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

Moder-
företag

år
Materiella anläggn ingstillgängar:
-lnventarier, verktyg och installationer 5 5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de
enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Leasing - leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal(hyresavtal), oavsett om de är
operationella eller finansiella. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt
leasingavtal.

O perati o n el I a I easi n g avtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive forhöjd förstagångshyra men exklusive
utgifter for tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden

Utländsk valuta
Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärder
genomforts, t ex terminssäkring, används terminskursen. Valuta kursdiffeenser som uppkommer vid
reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de
uppkommer.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoforsäljningsvärdet. Därvid har
inku ransrisk beaktats.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Klassificering
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgifisbestämda eller
förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat foretag, normalt ett
försäkringsforetag, 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 foretaget 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 awiker t/
från förväntningarna (investeringsrisk). lnvesteringsrisk föreligger även om tillgångarna är övertördatilff
ett annat företag. (.---

Koncern
ar
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Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Förmånsbestämda planer
Företaget har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt for innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidlgare 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 for alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporåra
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och for 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 fore balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital

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

Koncernredovisning

Dottertöretag
Dotterforetag är foretag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att
utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas
per den tidpunkt då forvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses
förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen
innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader
medräknas i sin helhet även for delägda dotterforetag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för
erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
forvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt
minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid forvärvstidpunkten. Från och med
forvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det forvärvade företagets intäkter och kostnader,
identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill
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2019-01-01-
2019-12-31 Varav män

2018-01-01-
201 8-12-31

1B(24)

Varav män

Goodwill
Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterforetag
överstiger det i förvärvsanalysen fastställda värdet på det förvärvade foretagets identifierbara
nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar
och eventuell nedskrivning.

Not 2 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

M edel antal et anstäl I da

Moderföretag
Totalt moderföretaget

Dotterföretag
Sverige

Totalt dotterforetag

Koncernen totalt

14 89

89

89

13

13

13

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2019-01-01- 2018-01-01-
2019-12-31 2018-12-31

Moderföretag
Löner och andra ersättningar

14

14

Dotterföretag
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

Koncernen
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

8 035
3 943
1 070

7 156
3 891
1 254

8 035
3 943
1 070

7 156
3 891
1 254



lA lndustriarmatur Group AB (publ)
5s6623-4976

2019-01-01-
2019-12-31

1e(24)

2018-01-01-
201 8-12-31

Not 3 Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

Koncern
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgång
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
Goodwill
lnventarier, verktyg och installationer

Nedskrivningar fördelade per tillgång:
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

Moderföretag
Avskrivningar enligt plan fördelade per tillgäng

Not 4 Resultat från andelar i koncernföretag

-1 538
-603
-1 09

-1 400
-2 999

-81

-2250 4 480

-2250 4 480

2019-01-01-
2019-12-31

2018-01-01-
201 8-12-31

Utdelning från 530
-1 085Nedskrivningar

Not 5 Bokslutsdispositioner

-555

2019-01-01-
2019-12-31

2018-01-01-
201 8-12-31

Erhällna koncernbidrag
Lämnade koncernbidrag

Summa

2 gEE

-542

2 446
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2019-12-31 2018-12-31
Koncern
Ac ku m u I e rad e an skaffn i n g sv ä rd e n :
-Vid årets början

Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Arets avskrivning enligt plan

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Moderföretag
Acku m u I e rade a n skaff n i n g sv ä rde n :

Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 7 Skatt på årets resultat

29 986 29 986

29 986

-28 523
-603

29 986

-25 524
-2 999

-25126 -28 523

860 1 463

2019-01-01-
2019-12-31

2018-01-01-
201 8-12-31

Koncern
Aktuellskatt

Moderföretag

Not 8 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten

-q -15

-9 -15

2019-12-31 2018-12-31
Koncern
Acku m u I e rade a n skaff n i n g sv ä rd e n :

-Vid årets början
-Nyanskaffningar

Ac ku m ul e rad e avskriv n i ng ar:
-Vid årets böflan
-Arets avskrivning

Redovisat värde vid årets slut

Moderföretag
Acku mulerade an skaffn ingsvärden :

Acku m u I e rade avs kriv n i n g ar:

15 304
1 053

1 3
1

998
306

16 357

-8134
-1 538

15 304

-6734
-1 400

-9 672 -8134
6 685 7 170

Redovisat värde vid årets slut
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Not 9 lnventarier, verktyg och installationer
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2019-12-31 2018-12-31
Koncern
Acku m u I e rad e a n skaffn i n g sv ärde n :
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyttri ngar och utrangeringar
-Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Aterforda avskrivn i n gar på avyttrin ga r och utran geri n gar
-Arets avskrivning

-Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Inventarier som innehas under finansiella leasingavtal
ingår med följande belopp

Moderföretag
Acku m ul e rad e an skaff n i ng sv ärde n :

-Vid årets slut
Acku m ul e rade avskrivning ar enl igt pl an :

-Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not 10 Andelar i koncernföretag

1 299
66

-208

1 157 1 299

-805

-81

-787 -886

413

lnga

2019-12-31 2018-12-s1

871
428

-886
208

-1 09

370

lnga

Ackumulerade
-Vid årets början
-Förvärv
-Avyttring
-Nedskrivning

Redovisat värde vid årets slut

1

25 150

-1 00
-1 085

25 050

Spec av modertöretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
Agarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
aktier.

05025

Doffertöretag / arg nr/ Säte
Antal

andelar

23 966

2019-12-31
Redovisat

värde

2018-12-31
Redovisat

värdei%
lA lndustriarmaturAB, 556551-2422, Göteborg 100
WaterVision Sweden AB, 556790-4387, Göteborg 100
lndustriarmaturAustralia Pry LTD, 68631546104, Australien 100

23 850
115

1

23 850
1 200

23 966 25 050
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2019-12-31 2018-12-31
Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncern
Hyra
Försäkring
Övriga poster

344
60

1 164

354
51

318

Moderföretag
Övriga poster

Not 1 2 Checkräkningskredit

I 568 723

63

2019-12-31 2018-12-31

6063

60

Koncernen
Beviljad kreditlimit
Outnyttjad del

Utnyttjat kred itbelopp

4 000
-4 000

4 000
-4 000

Moderföretaget
Utnyttjat kreditbelopp

Not 13 övriga skulder till kreditinstitut
2019-12-31 2018-12-s1

Koncern
Förfallotidpunkt, '1-5 år från balansdagen

Moderföretag

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

648

648

2019-12-31 2018-12-31
Koncernen
Upplupna semesterlöner
Ber. sociala avgifter
Ber. löneskatt
Uppl intäkter
Övriga poster

552
173
581

3 690
399

501
157
504

3 705
693

Moderföretaget
Övriga poster

5 395 5 560

3961

6{ 39
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2018-12-31

Not 15 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser - koncernen

Ställda säkerheter
2019-12-31

Koncernen

Företagsinteckningar
Företagsinteckningar eget forvar

Summa ställda säkerheter

7 500 000 7 500 000
2 850 0002 850 000

10 350 000 10 350 000

Not 16 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Efter årets utgång har ett Coronavirus, Covid-19, spridits världen över. Det är för närvarande mycket
svårt att avgöra vilka konsekvenser detta kommer att medfora på både kort och lång sikt för
marknaden och för bolaget. Styrelsen bevakar utvecklingen noga och vidtar åtgärder vid behov och
möjlighet.

Not 17 Koncernuppgifter
Av moderföretagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 3,6 o/o (9,5 %) av inköpen och 100
o/o (100 %) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som foretaget tillhör.

Not 18 Nyckeltalsdefinitioner
EBITDA: Rörelseresultat före finansiella poster, skatt, av- och nedskrivningar
E BITDA-marg inal o/o'. EB ITDA / Nettoomsättn i n g

Rörelsemariginal (EBIT) %: Rörelseresultat / Nettoomsättning
Avkastning på eget kapital: Arets resultat hänförligt till moderföretagets aktieägare / Genomsnittligt eget kapital, u-Soliditet: (Totalt eget kapital + 78,6 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar y
Nettoskuld/EBITDA: (Räntebärande skulder - likvida medel) / EBITDA /<_,// \l/ \-
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Underskrifter

Göteborg den 2020

Johan Rask
Styrelseordförande
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ric Nilsson
lande d

nnar

Hentschel

Vår revisionsberättelse har lämnats den 28 april2020

F rejs Revisorer AB

UIf J
Auktoriserad

Koncernens resultat- och balansräkning samt moderbolagets resultat- och balansräkning blir föremål
för fastställelse på qrdinarie årsstämma.
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Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i lA lndustriarmatur Group AB (publ)
Org.nr 556623-4976

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttdldnden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för lA lndustriarmatur Group AB
(publ) för räkenskapsåret 2019.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och
koncernens finansiella ställning per den 2O1.9-L2-3L och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisn ingens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och koncernen.

Grund för uttaldnden
Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare iavsnittet Revisorns ansvqr. Vi är oberoende i

förhållande till moderbolaget och koncernen 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.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra
informationen består av sidan 1iårsredovisningen och koncernredovisningen. Vårt uttalande avseende
årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande
med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa

den information som identifieras ovan och överväga om informationen iväsentlig utsträckning är
oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla
väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att
rapportera i det avseendet. vT
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Sty re I se n s o ch v e rkstä I I a n d e d i re ktö re n s o n sv c, r
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättas och att de 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 och koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande
direktören för bedömningen av bolagets och koncernens 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 onsvor
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och
koncernredovisningen 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 ellertillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

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 och
koncernredovisningen, 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 förvåra 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 iatt styrelsen och verkställande direktören använder antagandet
om fortsatt driftvid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund ide inhämtade revisionsbevisen, om huruvida detfinns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns ena
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väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i

årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta
verksamheten.

- utvärderarvi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

- inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende
koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är
ensamt ansvariga för våra uttalanden.

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 och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för lA lndustriarmatur Group AB (publ) för
räkenskapsåret 2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed isverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i

avsnittet Revisorns onsvor. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god
revisorssed iSverige och har iövrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styre lsen s och ve rkstöl la n de d i re ktöre ns o n sva r
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 och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på
storleken av moderbolagets och koncernens 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 och koncernens ekonomiska situation och att ,/\"6
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tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets
ekonomiska angelägenheter iövrigt 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 onsvar
Vårt mål beträffande revisionen avförvaltningen, 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 istrid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed
vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust
inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget
till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som
underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Göteborg den 28 april 2020

Frejs Reviso

Ulf Joha

Auktoriserad revisor
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