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Undertecknad styrelseledamot i provexa ytbehandling AB intyqar hermed att
resultatrekningen och balansrakningen i 6rsredovisnin-gen tasiitatls pa 6rsstamma
den 9 mars 2021. Arsstemman besiot at godkanna srirersenC icirsta! tiri viniiaisfosition.
Jag intygar ocksa afl innehaflet i dessa handringar stammer overens med originaren.

G6teborg 202'l-03-09

Anders Hultmark
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Vt.on0lgt han&t qr undor rlten.Lpalrrt
Provexa Ytbehandrino mrnskade omsemingen tdn.'ro,(,7 mtr til 95,8 mkr Gg,5%) pga omb]ggnarion av €n av borageb nio riner samtCoronapandemm. Botaoets bnrnomarionat'minskade fran 76.5010 ti 72.7o2o. Vinsten fire nnansnetb dkade trn j,5 mkr till 5,2 mkr.umer slutet av mars till och m6d mai minads uoang ,"r ,;**-d"r;pc'gr"o ; iiri""p""o"rhin som fict u f6tjd att forsetininoen drbolaget under denna period oict ned rned cirka 4bz. fotarr 

"ett 
,n0", ii"i,n"tro-"-fotUn,ng"n ,rro ,oz.

:lI-1:1.1 !,:mtg! utygck ng ..mt rt le, och o.tk rhabr.kroEr.,orage* mad(nad ar sbbil (rch Provexa Ybehandlino har ca 4oo kdnde kunder och orderingang fdr fdrsta tue menadema har 6katmed 20%. Provexa Ytbehandlins fdrutser fdr inn"rrrino. at"iriffir riniii;[r,i"ar"rg och ett baffe resurbr jamfdrt med 2020.
R:sker
Milid; en ornfattande anatys av miti6ns*er oi-itev-akning av Mde hgar oci tagrdrstag g6rs t6pande.Elpris: Bolaoets elft'rbruknino ar sior och plr'.iset endras 6ver tid. sr&re o"r.*" 

"ipiii a, 
"alot 

under kommande ve.tssmhets6r.Mela pns, botao€t har som matsaflnino at reotera pn"r"ri"rion"i i#ir[-ri*, , 
"JIi 

il ."ovatutitlurs: valulakursnsker ar sma, dC huvu
ui,io,r"r' 

"ro,a 
i,,",r"i-,u-"|.ilffi ,;;fi:: :'"",;fl;fliffiHl'""venoe, sEK.

Marknad; fdr att minska risken pe kundsidan, dr fo."au"iq;"; J;;;;;.d mot fo.don_, vorkstads-, och 6vrig industri.
FoEknlng och utveck n0
Vdr policy er ah vara teknrskt tedbnde i Ste

:Hil:,Hftr[:t:i:iffi ,T[H:.*::iiiJif#.1?ff[il.Jffi $i";ilil,r,iiifi l,:?j:ff 
,trltrj:#

som omfattar sju persone|.. n 
"n 

tyste'bolao (Provexa Technolgy AB) som har hboratorir. o"rr rJif,r p.r*n"r

Kv.lttr, mtUo och mlUOplv.rt!n !v y!r. mlloProvo(a Ytbehandting AB har ett syst;bohg (provexa Technotogy AB) med hboratorium fdr bsdkontrol. processutvecflingoch kvariretss.kring vid behov kdper pmvexa vb"rr"naring rriii"i-" ;il;;l'"'#",-rs"r. Boraoer er anpassar f&odrande mitjdrrav. Botaoet bedriver anmahinosprixro 
""r, 

irrlu"o+iifr riir"iriiii",,O _,,i6*n""Anmehingsptikten avser putvertact och ti,s*ndspliiLn ,rr, vo..."noii,rg;nl?i"i,in *gran"n,r,g"rr,oun fo,ulslepp av ubeende processavroppsvaten. vattentdrbrukning och ro6rukni[-arlL]nerarcr octr merattsarre..
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16 613disponeras sl att

i ny rekning dverfdres

F6 rvaltn in gs be rettelse
Ag..16rhalLndon
Povexa Ytbehandling AB (556565{925, Goteboro) egs av provexa Surface Technology AB (5563.{6-4436, GOteboO)

lnfonnallon om yorLamhoLn
Provexa Ytbehandling AB (55656t0925, Goteborg) grbiuder ytbehandlingstjdnster till hwudsaktigen den Skandinaviska ma*naden.
Bolaget har ett bretl utbud av ylbehandlingar med senasle leknik. Genomsin specialistkompetens inom ytteknik
er Provexa Ytbehandling manga kunders torstahandsval som ytbehandlingspartner- Bolao€t edjuder senaste teknik och
ylbohandlinosmetoder. Slutkunder ar ota stone koncemer inorn fordoos,- f6rsvars och 6vrig industrin. Bolagel 6r cedife.at
enligt standarder lso 9001 och 1'{oo1 samt enligt oHSAS 18001 och AFs 2Oo1:1. Bolaoet har under rdkenskapsaret qdl namn
till Provexa YtbehandlinO AB och har sitt s6te j GdteborO.

Rerutt t och.tlllnlng (betopp |tkr) 2O2O 2otg 2O1E 201? 20j6

16 613



Provox. Ytb.h.ndllnO AB
Org nr 556565-0925

Resultatrekning

Siia 3 av 12

2020 2019

Nettoomsatf nO

Ovrioa rdrelsoinl6kter

Ralrorsca! torrrrdor
Revaror och t6modenheter
Ovriga extema kostnader
Personalkoslnader
Avskrivning av matede a anEggninOstitbamar
Ovriga rdrelsekostnder

R6.elserc!ultat

R€6ulL, hn An.nstett po.tat
RanleinBkter
Rdntekoslnader
Roaultal gftar flnanahlla poater

Boblut dbporltlone,
Overavskrivninoar

Skatl pe areb resutbt
Arot! rrrultrt

90 821

5 176
101 378

3 289

3,4.5
6

7

1,2

I

-26 195
-20 349
-3E 293

-5 942
-30

-24 558
-27 963
45 637

-4 092
-15.1

-103 201
1 466

95 997

-90 809
5 188

25
-1 193
4 020

990

10.1667

14
-1 0,{6

4U

-400-3

_25

205

tr



P.ovaxa Ytbohandllng AB
Or0 nr 55656+0925

Balansrakning

Sida 4 sv 12

TILLGANGAR

Anlaggningstlllgangar
U.ae ti el. .n I q gni n g.ti t tg an g rt
Maskiner och andra tekniska anlaggningar
lnventarier och verktyg

Sum.i. .nllggnlngadllgang.r

Omsdttningstillgangar
Varulqcr
Ravaror octl tdrndd€nh€ter

Kortr,rLrdg.lorddnt t
Kundfordringar
Forddng6r hos koncemforetag
Ovriga fordringar
Fdrutbel,alda kostnader och upDtupna intekbr

Krss. och bank
Summa orrsattnlngs{llgengar
SI.,,MMA

9

I
69 375

6 751
71391
6 209

76 126

76126

7 129
7 129

11 562
10 783

952
610

80 603

80 603

7 495
7 495

10 657
17 98'l
6141

657
35 436

10

23 907

308
34431 12 931

5v23107 170

aabwihr Nd 202G12-31 2019_1T31

fi



Prov.x. Ytbehandllng AB
Or0 r 55656t0925

Balansrekning

Siis 5 av 12

Nor 202012-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Egal h.pL.l

Akliekapital
Roservfond

Balanserad vinst
Arets resultat

Obr,skaalrata r!,aarver
Ac*umulerade avskdvningar ut6ver plan

Lrngfittw .kuldar
Ovriga skulder till kreditinstitul
Skulder till koncemforetao

Xotdrl.dg. .kuLter
Checkrekningskredit
Skulder till kr€d itinstitut
Skulder till koncemftr.etag
Leveranlorsskulder
Skatteskulder
Ovriga skutder
Upplupna kostnader och fdrutbetatda intdkler

SU MA EGET KAPITAL OCH SKULOER

5 528
8 665

5 528
E 665

11 193

14

'1,{ 193

16 608
5

l6 588
20

16 613 't6 608

12

12

10 750
29 752

30 806

I 790
I 790

,{0 502

3 250
5 955
4 013

97
2 E87

I 370

107 170

30 801

5 800

5 800

I 000
34 202

l1

12

13

6 388
16 837

160

2 665
I252

37226 13 731

123 534

k

13 202

6,(29



Prover. Ytbshandllng AB
OE nr 55656t0925

Eget kapital

Sba 6 av 12

lngl.nd. brLn. 2018-{r,l{1
Vinstdasposition
AvseuinO till Iond fOr utvecktingsutoifier
AterfdrinC fian fond f6r utvecklirEsutgifrer
Ate.b€talning av aktieagartillskot
Arets resultat
Utsa.ndo b.Ln 2019.12-3,

lngaondo b.Ln. 202t).{I.lrl
Vinsldisposition
Ate.turing fran fond f6r utvec(ingEutgifier
Alerbetahing av aktielgartjflskofl
Arets re6ultal
Utgaon& b.Ln 2020-12{l

5 528

5 528

8 665

8 665

5 528

5 528

I 665

I 665

8 854
2 302

9171
40A2

16 588
20

I471

-9171

2 302
-2 302

v 823

4 042

16 588 30 E01

30 801

;
30 806

20
20

20
-20

16 608
5
5

LJlestaende akteagartiltskott uppger tilt 3 738 frr (t6regeerde er 3 738 tkr)

,#



Provoxr Ytbohandllng AB
O.o nr 55656S0925

Kassafl6desanalys

Sida 7 av 12

2020 2019

Dan l6r[nd6 va.tumhaten
Resulliat eller finansiella poster
Justerinoar fdr poster som inte ingar i kassafiCtot, m.m

B€l,ald skatt

tb$atlodo trln don l6p.nde va.k..mhgton l6ir
ldrlndrlng.r.y .oreLgkaplt t

15

1020
5 942

,t64

4 892
I 962

-88

I 874

-l ,165

-7 700
5 000

-8 429
-l l 12s

5 356

5 356

9 102
-1 000
-1U2
4 138

8 198

0

KassafrOde lrAn l'ftnchtogat t ro@lsekaltal
Okning(-)A4inskning(+) av varutaoer
Okning(-)Atinsknin0{+) av r6rets;orddnqar
Oknin€(+)it inskningC) av rOrelseskulder
K&laflilda trln don l6pande vortlamhaten

lnvaatodngave.tsamheten
Fdrvdrv av materiella anlaggningsti1196ngar
FdrsSljning av materiefla anHggnrngslillgangar
Kalaall6de t.an lnvoate,lngsve.ksamhotan

FlnanrL.tn g.w.Ixri|gtrn
NettofdraMring 6wig6 En
NottoldreMring En fren kroditinsttun
Aterbetatning aktuaoanilbkott
NettoforandrinO ch€ctrAkningskr€dil
Kaa.llod. frln ftn.n.ieringrvort!.mhobn

A,otr k..xflOda

366
11 529
-E 667

-570
-21 202

5 729
-10 68790212

465

Llkvida
Likvid.

,nedol vld
rnadol vld

algt! bdrran
lrot llut 0

0

0

0
308

308

4

-8 221

10710
2 489



Sida I av 12

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr on ingel ahnal anges

AllE{nn. rdovl.nlng.p,lnctp..
A6redovisningan har upprdttats entigt lrsredovisninoslagen och BFNAR 2Ol2:1
A.sredovisning och koncernredovisning (K3). Redovisninlsfincipema rr oldr6ndrade jamtort med t6reg6ende er.

Vlid.dng!princlpoi m m
Tilgangar och skurder (inkrusive avsathinoar) har varderats til anskaffningsva.den om inget annar ano6 ndan.
Varulaget
v€ruhgret er va.derat till det legsla av anskatfningsvdrdet, be.dknat enliot fdrst-inj&slut, och nettoforsalningsvarde.
Nettofd6aljninosvardel har beraknals till fttrsaljninosva.de! efrer avdrag 16r beraknad ftrMtjningskostnad, vanned hansyn har tagits
lill inkurans.

Skaft

Akluell skafl ar inkomslskalt for innevarande rekenskapsar som avser a.eb skattep{iktiga resultat och den del av lidigarerakenskapsars inkornstskatl som Snnu inle har redovisats. Aktuell skatt varder8s tiil de&nnottka betoppet enligt de skattesatser somoelbr pi baransdagen. Fdretag€t har inga temporSrs skirnader ftrrutom de som 6tenpegtas i obes*attade reseNer.

Mdenella an I eggni ngsti gangar
Avs kti v ni8 s pti /tc i pq f an n a tetie I te e n 1699 n ingsti lba ng a r
Avskrivningar eflrirr pran baseras pa ursprungriga anskaffningsverden minskat med bereknar
restvarde. Avskrivning sker tinjdd dver titEangens nytt aMeperiod.
Avskrivoingar tor pSodende investeringar/utvecklingsp.oj€ki pcborias i samband med att li gangen tas i bruk.

Foljande avsk.ivnngstider ti empas:
Maskiner och andra telniska anlaoonlnoaa
lnventari€r, verttyo ocrl instiallationer

lntaket
hEtter har upptagits til verktid varde av vad som erha its eUor kommerafl erhd as. tntilklerredovisas i den oofattnrno det ar sannotikt allde ekonomiska fordetam" *"rr*irn,ifig*"g6o"botaget och intitktema kan b€reknas pe ett tilf6rt igt s6tt 

-'--'- r-vi'n'&i euunr

FArseljning av varcr
lhte(en.redovisas- nar de vdseotJiga riskema och f&delama som forfnippas med eoan&raflen tiflvarorna har dveoin p6 kdparen och ndr inuktsb",rpp"i i"; ;;i;;;;;';fi#;i"""
Reclov i sning av leasingavtat
F.retaget redovisar samdrga reasinaavtar' sevarfinansiera som operationera. som operatonera reasingavtarupenonela teasinoavrar redovisas som en kosrnao rin;err ovlr teisirig-;"Jil*"ff1i" 

"o, 
a.

Erseflnng hlt ansteltala dfror avstutacl ens.a nng
i f6rer,ager fnns endasr avgiftsbesramda pensio;sphner som avoifrsbestamda oraner kl

ffiffitr',fiil:B:ffi:lflln*":l'n::fq:,vqais:,; irffi;J"#'E' Nassirceraspranerdar'as,',r.aavsiner

ut orund tor td.pliktetsen. t tom en koslnad under den period de ansBllda utf6r de t Snster som ligg€r

OmrAkning av paster i utlendsk vatde
lordrinoar och skulder i utandsk valuta har verderats fllbalansdaoens kurs. Kursvinster @h ku.sfdrluster pa rdrelsefordrinoar
ffil1g'"*"l*fn[f"",;f,o""ljl'"'*'""'n ,", ."0"n *,.s,lnsr-"i"Ji-i,l.i*J"il1'tin"*"r" ,ordrinoar och srurder

Fofthingat. skut&t och avsadnindel
om ingel annal anges ovan verdiras toffisliga fordringar tifl det Egsra av dess anskaftnrngsvaade och det beropp vanhed de

[:i;$rH[,ftf H,'rfl+ii#,*,fl ffi;:i"!:f,:j:*:ssi*sffiinmn,,,,ffi Hr%itl:ritiffi]

Prowx. Ytbehandllng AB
Or9 nr 5565650925

20 et
5ar



P.ov.xr Ytboh.ndllng AB
Orc nr 55656t0925

Not, ov.E r6robolnukter

Srda 9 av 12

2020 2019

Fdrseljning energi
Statliga bidrag
Valutakurs vinst
Ovriga r6relseinlekter
Totalt

tlot 2 Exceptlonella tn$kter

526
,{ 060

30,r

2E6
5176

300
1 330

270
1 389
3 289

2020 2019

3752
725

4 477

Kop
F6rsaljning

Not a Opcr.uon.tb h..tng.yt l

Koslnadsfdrda leasingavgiffer avseen& operationella leasinbavtal

11251
947

10 625
2911

2020
6 450

2019
6 ,{50

Framtida minimileas€avoifier avseende e, uppsagningsbaG
opeGtionella loasingavl,al

Ska betatas inorn 1 er
Ska b€tatas ino.n 2_5 ar
Ske betalas senare en 5 er

Bolagels leasingBvtat, vilka redovisas som operatione leasing, bedar
av leasing f& maskin i prcduktion, bi easin€ samt tokalhyra.

lot 5 RgvLlonatrvod.

Revisionsuppdrag
Revigonsverksamhd utdver revisionsuppdEg
Skateredgivning

tlor 6 Anrultdr och p€rton.tko.tn.der

Nad.ll ao ttlet anst,, t l.t

Totalt i fd.etaget

L6ner, andrt o&rltningat och socirta hoshracrar

202A

6 949
6 949

6 949
6 9.(9

2020 2019

90s0

2020 2019

a2% 89

2019

85

(@dv ,.nsEntk8tttu)
Tolalt
lvadt p.asaas*ostnad)

27 599 10 21E
(2 215)

32 278 12 710
(1 9!t6)

10 21E
t2215)

1) Av 6retagets pehsaonslostnader avser O ttr (f_a. O) gruppen styretse och VD.

L6De: och .ndf. efrlttntngrr Lt &t da per t.nd och matr.r, st rE.aradrmfut/ rn.fl.och 6wiga mrfitrd,

27 599

2020

32 278 12710
11 906)

Oviga
SveriOe
ldretagel totatt

Konsto.dolnlng I f6.!t g[todntng.r

Styrelsen
ovriga ledande befattningshavare

St !r'e

233

Owi,e

27 366 215 32 032233 27 366

Avglnoavoderhg
Verkstallsnde direktdrens ansullningsavbl ar en ti s vidare anstd ning ddr uppsagning,ranbolagels sida uppoar tll 3 menader. UpFgonrnostden fran vertsta ande direktdrens sida dr 3 man

246

2020 2019

00k
oyo0v"

2019

tu

Permitteringsstod och siukt6nsersattning
F6rlikningsavtal

,lot 3 K6p och tdiltlrntng.r lnom koncamcn
2020 2019

,: 90

32 032



Sida 10 av 12

Not 7 Av!k.ivninga, av materiella anltggnlng3tlllganger
2420 2019

Avskivningar
Maskiner och andra lekniska anHggningar
lnventarier, verktyg och installationer

-5 595
-347

-1551
-341

l{ot I Skatt pl lrcts rBultat

-5 942

2020

4 892

2019
Aktuell skatt
Summa .edoviBad skatt

44

Awumning av effektiv lkatterats

RGdovl..t r.3ultat f6r€ lkatt
Skatt pa redovisal result8t enligt galhnde skattesats (21,4%)
Sketiost eK rv:

Ovriga ej avdrags€illa kostnader
Utnytljat underskottsavdra g

Ej skattepliktiga intakter
Rcdovbad !k tt

Effektiv skattesats

l{ot I Masklner och lnventader

4-25

30

6

-19

6,r
-11

44
11

-25

E3o/o

-44

202G12-31

69%

2019-12-31

Acku mu le Gde a n sk af f n i ng sv e rde n
Vid arets bdrjan
Nyanskaffningar

Ackumulerade avskivningar enligt plan
Vid arets b{trian
Arets avskrivning enligt plan pa anskaffningsvarden

Ackumu lerade nedskivni ngar
Vid arets bdrjan

RedoYBat verd. vid pGrioden! alut

149 667
1 465

141446
I221

151 132 149 667

,61745
-5 942

-56 853
4 892

$7 687

-7 319

-61 745

-7 319
-7 319 -7 319

80 60376 126

Provera Ytbghandling AB
Org nr 55656t0925
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Provera Ytbohandling AB
Org nr 55656t0925

Not 10 F6rutbetalda kostnader och upplupna int kter
202G12-31 2019-12-31

Upplupna intakter
FOrulbetalda kostnader
Totalt

384

226
355
302

Notl1 CheckrtkningEkredh

610

2020-12-31

657

FOretagskonto
Outnyttiad del
Utnyttjat kreditbelopp

Checkrdkningskrediten lddangs adigen per den 31/12

Not l2 Lingtri.tlga sluldor

10 000 10 000

10 000

2020-'12-3'l

I429

2019-12-31
Fdrfaller inom 2-5 ar
Fdrfaller efter 5 er
Totrlt

40 s02 42 202
1 000

t{ot 13 Upplupna koctnrder och ,drutbetaldr lntdktel

40 502

202G12-31

13 202

2019-12-31
Semesteddneskuld och ldneskuld
Sociala avgifrer
Ovriga poster

Not 14 Upply3nlngar om.ktlekapltal

5 898
I 853
't 619

6 152

1 933
1 167

Antawerde vid erets ingang
Anbmr'arde vid areb utgang

I 370

Antal aktier Kvotvarde
peraktier

100

100
55 289
55 289

I252

2019
ot 15 Tilldgg!upplyaningar till kaBsaflodeaanalyt

2020

Julteringa, t6r poBter 8om inte lngar I ka3safl6det m m

Avskdvning anEggningstilbangar 4 892
4 892

b
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Provsxa Ytbehandllng AB
Or9 nr 55656$0925

Sida 12 av 12

ovdga notor

Definition nyckeltal
Rd{elsemarginal: Rdrelseresultat i procent av omsgttningen
Avkastning pe eget kapital: Nettoresultat i procent av justerat egel kapital
Soliditet Justerat egel kapital i procent av balansomslutningen

Not Stllldartrkcrhete.ochEvcntualt6.pllktebcr
202012-31 2019-12-31

StIlld. !lkeihst!r
Fdr egna skulder till kreditinslitut
F6retagsinleckningar

Evsnturfdrpliktebel

Not Forllag tlll vinltdispoaruon

24 000
24 000

lnga

24 000
24 000

lnga

Styrelsen fdresler at till fdrfogande s6ende medel

Balanserat resultat
Arets result€t

disponeras sa att

i ny rAknino 0verf6res

}{ot Koncernf6rhallandc

16 608
5

16 613

overoripande koncemedovisning upprdttas av: IGC lndustrial GroMh CompanyAB, 556062-86,15, Goteborg
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REVISIONSBER,irtrr,sr

Till bolagsstiimman i Provexa ytbehandlingAB
Org.ff. 556565-0925

R.rpport om orsrcdovisDiDgen

\4 har utliin en tevision av arsredovisningen fiir ftore\a ylbehandling
AB ldr er 2020
Enli8t var uppfattning har arsredovisningen upprerats i enlighet mot
anredovisningslagen och ger en i alla viisentliga avseenden ittvisande
bild av hovexa YtbehandlingABs finansiella stiillningper den 3l
december 2020 och av d€ss fnansiella rcsultat och kassiflride lir 6ret
enligt ersredovisnrngsla8en. Fdrvaltningsberafl etsen it,ijrentig msd
drsredovisnu gens <iwrga delar.
Vi.tillstyrker diirfijr att bolagsstiimmaD faststeler resultatriiknhgen och
balansr?ikningen.

Grund frr uttuldnde
V_i har utliirt revisionen enligr Intemational Standards on Auditing
(lSA) och god revisionssed i Sverige. Vert ansvar enligt d€ssa
standarder beskivs nAnnare i avsnittet ,,Revisoms ansvar". Vi ar
oberoende i fiirhellande till Provexa ytbehandling AB entigl god
revisorssed i Sverige och ha. i ttvrigt tuIgion vart yrkesetiiki ansvar
enligt dessa kav.
Vi aDser att de revisioDsbevis vi har fuhemtat ?ir tikeckhga och
?indamehenliga sorn grund li;r vara uttataode[

Styrcbens och ve .nA an.le dirckdrcns ansvat
Det ar stlrelsen och verkstiillande direkt6r€n som har ansvaret fiir at
arsredorisninBen upprdnas och alt den ger en relrvisande bild enligr
iBredovisningslagen. Srlrelsen och rerkstallande direkriren ansvirar
aven ftir den iotema kontroll som de bediimer ?t nddvandig ftir aft
uppretta en arsredovisning som inte inneheler nigra vaseniliga
felaktigheter, vare sig d€ssa beror p6 o€gmtligheter eller missiag.
Md uppraftandet av ersredovisningen ansvarar stlrelsen och
vertsGllande diJekltiren ft;r bedtimningen av botagers fdrmega au
fons:ina v€rLsamberen. De upplyser. nir s6 ar dlldmptrg. om
6rhalhtrden som kan paverka lbnnagan att fortsiilta vJrksar eten och
att anviinda antagatrdet oD foAsatt drift. Antagandet om fortsatt alrift
tillAmpas dock inle om st relsen och verksiiillande direktairen avser an
likvidera bolaget, upphijra med ve*samhet€n eller inte har n6sot
realislrskt ahemariv till alt gtira nAgol av delta.

VAra mal ar a uppna en rimtig grad a\ sek€rher om huru\rda
Srsredovisningen som helhel inle inneheller negra vAsenrliga
felaktigherer varc sig dessa beror pi o€gentligheter eller mlssrag. och
an ldrma en revisronsberanelse som rnneheller vara unalanden.-Rimhg
sakerhet ar en hdg grad av sekerhet, men ar ingen gamnti 16r att en
revision som utldrs enligl ISA och god revisionssed i Sverige alttid
kommer ah upptecla fi vdsenrtig felakligbel om eo sidan lLnns.
felakigheter kan uppsti pA grund a! oegenrligherer eller misst_ag och
anses vara vasentliga om de enskilt eller ti llsamrnans rimligen kan
6rvantas peverka de ekonomiska b€slut som anv?indare fattar med
grund i arsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omddme
och har en professionellt skeptisk in$elhing under hela revisioneD.
Dessutom:

. identifierar och beddmer vi riskema fiir viisentliga felaktigherer i
irsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag,
utformar och utl6r granskningsetgiirder bland annat utifran dessa risler
och iniiimtar revisionsbevis som errillrackliga och andamabenliga fiir
att utgdra en grund fiir vera uttalandeo. Risken fiir att inre uppricka en
vasentlig felaktighet lill fiiljd av oegentligheter ar h6gre an fijr en
viisentlig felaktighel som bemr pe misstag, eflersom o€gentligheter kan
innefafi a agerande i maskopi, fiirfalskning, avsikttiga utel?im;.nden,
felallig information eller esidosattande av jntem kontroll.. skaffar vi oss en ldrsteelse av den del av bolagets inrema kontroll
som har b€tydelse fiir ver revision fijr att utforma granskningset*irder
som ar lempliga med hiinsyl lill omstindighetema, men inte lijr att
uttala oss om effektiviteten i den intema kontrollen.

. utvarderar vi lampligheteD i de redovisningsprinciper som anvands
ocb rimligheten i strelsens och verkst?illande direklairens
uppskattningar i redovisningen och ri htjrande upplysningar.. drar vi eD slutsats om liimpligheren i an sllrelsen och virkstnlhnde
direkbren anv:inder antagandet om fonsatt drill vid upprattandet av
Arsredovisningen- Vi drar ocksi eD slutsats, med gruna i d. ioie-tud"
re\ rsron(bevrsen. om huru\ ida del finns nagon \ esenrlig
osAlerhersfallor som arser s:idana hiindelser e er ftirhhllanden som
kan leda till betydande tvivel om bolagets ftirmega att fortsera
verksamheten. Om vi drar slutsalsen att det finnJen vasentlig
osiikerhetsfaktor, maste vi i revisionsberattelsen fista
uppm:irksamheren pA upplysningama i ersrcdovisningen om den
v:i-sendiga osakerhetsfaktom eller, om sedana upplysningar ar
odlrackliga, modifiera uttalandet om ersredovisningen.Vera slutsatser
basems pA de revisionsbevis som inhemtas fram lill datumet ff;r
revisionsberettelsen. Dock kan iamtida ftindelser ellcr fiirh6llanden
gttrE att ett bolag inte liing€ kan lb(satta verksarnheten.. utv:idemr vi den dvergripande prese.tationm, strukluren och
innehefiet i ersredovisningen, d6ribland upplysDingama, och om
enredovisningen ercrger de underliggande transaktionema och
hiindelsema pe ett satt som ger en rettvisande bild.
Vi mas& inlbrmera stlrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattninB och rnri[,ming samr tidpunlren fiir den. Vi miire ocks6
inlbrmem om betldelsefulla iaknagelser under re\ rsionen. daribland de
eventuella betydande brister i den intema kontroll€n som vi identifierat.

Sida I av 2



Guide

R.pport om rndrr krav enligt l.gr och rndrr liirfattnlnS.r
Utta14ndcD
Ut6ver v& revision av ,rsredovisningen har vi Sven utfort en revision
av sllrels.rN och verksieuande direkt6rens ldrvaltDing ldr Provexa
Ylbebandling AB fiir ,r 2020 samt av fiIslaget lill disposirioner
bereffandc bolsgets vinst eller l6rlust.
Vi tillstyr*er att bolagsstimman disponerar vinsteD enlig firrslaSel i
fdrvaltningsbcrattelseo och beviljar st rels€ns l€damot och
verksuillaflde direkttiretr ansvarsfrihet 6r ri&enskapsfu et.

Ortnd 16r uflaland.n
Vi har ulfbn revisionen enligl god revisioossed i Sverige. Vart ansvar
enli8l denna beskivs D:irmare i avsdttet "Revisoms ansvar". Vi ik
obcroendc i liirhAllandc till Provexa Ytbehardling AB enligt god
revisorssed i Sverige och har i tttrigt fullgiort vart yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsb€vis vi har inhamtat iir tilhackliga och
iindamAlscnliga som grund fiir v6m ultalanden.

Sqtab.ns och v.rl$taAat .lc direb',runs ansy{r
Det et styelsen som har rDsvaret fiir ldrslaget till dispositioner
b€trefande bolsSets vinst eller 6rlusl. Vid firslag till utdelniug
itrnefarar detls bland aonat en MdmniDg av oD utdelnhgen :it
fdrsvarlig med hiinsyn till de krav som bolagets ver*samhelsart,
omfattning och risker suller pa storleken av bolagels eglu kapital,
konsoliderinSsbehov, likviditet och stillning i tiwigt.
Stlrelsen ansvarar ,6r bolagets oqrnisation och fiiwaltningen av
bolagels ang€lagenheter. Detla inn€fattar blad annat at fonlti,pEnde
bediima bolagets €konomiska situation och an lillsc att bolagets
organisalion ?ir ulformad si att bokfirin8en, medelsfiwaltningen och
bolaB€ls ekonomiska gngeEgenieter i 6vri8 kodtrolleras pA ex
betrygSasde set. Verkstelatrde di.ekt6re[ ska sktita den liipande
lbrvaltditrgen enliSt stlrelsens rilllinjer och anvisningar och bla[d
annat vidta de atgiirder som iir nddveddiga 6r att bolagets bok{tking
ska fullgtiras i dverensstammelse m€d lag och fiir att
medelsfiirv.ltningen sks sktttas pA ett betryggande siitt.

Ved mAl betriiffande revision€n av hrvaltningen, och dermed v{rl
uttalsnde om ansvaBfiihet, er att iD-h:imta revisionsbevis 16r att m€d en
rimlig grad av sel€rhet kunna bed6ma om negon styrebeledamol eller
ved(stallande direktiiren i n68ot vSsentligt avseeode:
. foretagir negon Atgiird eller giort sig skyldig til nagon l6rsumrhelse
som kan litranleda ersiittningsskyldighcl mot bolagel, eller
. pA negoi ann.t satl handlat i strid m€d aktiebolagslagen,
Atsrcdovisningslagen eller bolagsor&lingeD.
VArt mrl beraffande rcvisionen av lorslaget till dispositioner av
bola8ets vinsl eller ftirlust, och darmed vert uttalaade 06r detta, iir art
mcd rimliS grad av sekerhel b€ddma om lorslaget ar Erenligl med
alliebolaSslagen.
furnli8 siikerhet 6r en h5g grad av sikerhet, mm ilgen Saranti fijr att
en revision som utlirs enligl god revisioossed i Sverige alltid koomcr
atl upptiicka elgiirder eller Brsummelser som kan fiiranleda
ersattningsskyldighct tr)ot bolaget, eller att ett brslag till disposilioner
av bolaSets vinst eller lorlust inte iir ldrenligt med aktiebolagslagen-

Som en del av en revision enligt god revisionssed i SveriSe anvaoder vi
professionellt omddme och har etr professiotrellt skeptisk instalning
under h€la revisionen. Granskdngen av lijrvalhingen och fdrslaget till
disposilioner av bolagets vinst eller fdrlusl gruDdar sig fr:imst pA

revisionm av riikenskapema. Mlka tillkomoande gr.nsknings{lSiirder
som ut6rs baseras pa var professionella b€d6mning med utgengspunkl
i risk och vas€ntlighet. Det inneber att vi fokuserar granskninSen pe
sdana Atgiird€r, omraden och firhilhnden som ir visentliga fiir
verksamhelen och dar avsieg och iivertr:idelser skulle ha sdrskild
betydelse fiir bolagets situation. Vi gar igenom och pr6var Iattsde
b€slut, beslutsunderlag, vidlagna Atgiirder och andra liirhAllanden som
:ir relevanla fiir vart uttalande om ansvarsfrihel. Som underlag fdr van
uttaland€ om styrelsens fiiElag till disposilioner betraflande bolagets
vinst eller fdrlusl har vi granskat om fijrslaget ?ir lii'renligl med
aktiebolagslagen.
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