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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och Verkställande Direktören för Finepart Sweden AB (publ), 556888-1063, med säte i
 Bollebygd, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31.

Allmänt om verksamheten

 Fineparts affärsidé är att utveckla och tillverka vattenskärningssystem av hög kvalitet för flexibel
 precisionsbearbetning och mikroskärning för en global marknad. Bolaget utför även kommersiella
 provskärningar och kontraktsskärningar till kunder som ännu inte har volym eller fått sin Finecutmaskin
 levererad.

 Genom lättanvända integrerade maskinsystem, anpassade för att tillvarata vattenskärningsteknikens
 möjligheter från forskningsfront och senaste industriella framsteg, stimuleras Fineparts kunder till
 utvidgande av teknikens användning för nya applikationer och marknader. 

 De främsta konkurrensmedlen är processens unika förmåga till bearbetning av praktiskt taget alla
 material utan påverkan av materialegenskaperna, kombinerat med hög precision, snabbhet och enkelt
 handhavande, med innovativa operatörsstöd.

 Ä garförhållanden

 Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr
 2021 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 8 144 12 663 8 009 6 676 4 598
Resultat efter finansiella poster -9 633 -6 043 -4 278 -6 399 -8 161
Balansomslutning 37 038 26 834 18 418 17 648 18 273
Soliditet % 57 81 50 76 45
Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång

 Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 Bolaget har under året sålt sju Finecutsystem till kunder i Sverige, England och USA. Ett system har
 levererats under 2021 och resterande kommer levereras under första halvåret 2022.
 Bolaget har tecknat fyra nya agentavtal under 2021 för Italien, Israel, Sydkorea samt Mellanöstern
 inkluderande Bahrain, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Oman och Qatar.
 Bolaget har genomfört en nyemission på cirka 9 mkr under året.

 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 

 I januari mottog bolaget en större order på motsvarande 4,7 mkr för uppdragsskärning med leverans
 under första halvåret 2022. Under februari mottog bolaget två maskinorder till ett sammantaget värde
 på cirka 7,7 mkr. Maskinerna såldes till kunder i USA och Irland. I mars mottog bolaget den tredje
 maskinorder för 2022, till ett ordervärde på cirka 4,4 mkr, från en kund i Schweiz. 

 Förväntningar om framtiden samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

 Förväntningar om framtiden

 Givet påverkan av Coronapandemin har bolagets försäljningsarbete förändrats. Arbetet påbörjades
 under 2020 och har fortsatt under 2021. Den tröghet som upplevdes under 2020 har nu, genom
 bolagets anpassning, gett önskad effekt genom en väsentligt ökad orderingång under 2021.
 Bedömningen är att marknaden nu har anpassat sig till nya former för försäljning och demonstrationer
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 av produkter och därmed bedömer bolaget att den positiva försäljningstrenden kommer fortsätta under
 2022. 

 Finepart har idag en färdig produktportfölj med 3-, 4-, och 5-axliga maskiner samt ett omfattande
 tillbehörsprogram som tillför ytterliga mervärde till kunderna. Vidare har bolaget förstärkt sin
 serviceorganisation ytterligare under 2021 för att säkerställa hög servicenivå och kundnärvaro och
 därmed också merförsäljning av reservdelar och förbrukningsmaterial.

 Finepart har idag en stabil grund med skäruppdrag som utförs parallellt med provskärningar till
 potentiella maskinkunder. Detta kommer öka väsentligt under 2022 givet den orderstock bolaget redan
 har säkerställt under 2021.

 Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

 Bolaget tillverkar och säljer komplexa maskinsystem i begränsat antal. Försäljningsprocessen är lång,
 med en ledtid på 6 - 18 månader för att genomföra en affär. Förskjutningar i affärer kan därför få
 genomslag på resultatet. 

 Den industrikonjunktur som råder från tid till annan, påverkar kunders vilja till kapitalinvesteringar.
 Baserat på händelserna i världen efter periodens utgång är det osäkert hur detta kommer påverka
 årets försäljning och resultat för året. Bolaget är utsatt för en viss valutarisk då huvuddelen av
 Fineparts försäljning sker i USD och EUR, dock sker cirka 70% av råvaruinköpen i EUR, vilket
 begränsar risken.

 Som de flesta andra bolag påverkas Finepart negativt av pågående pandemi, dock har bolaget
 utvecklat nya digitala arbetssätt som begränsat de negativa effekterna för bolaget. Bolagets har haft en
 väsentlig ökning av orderingången under 2021 jämfört tidigare år, som tillsammans med en
 nyemission under året ger bolaget nödvändig finansiell styrka att fortsätta utveckla bolaget i positiv
 riktning. 

 Forskning och utveckling

 Finepart har en patentportfölj vilken ytterligare möjliggör miniatyrisering av processen. Företaget
 kommer att fortsätta arbetet med att kommersialisera processen i förhållande till dessa patent.  
 Utöver detta bedriver bolaget löpande utveckling av tilläggsprodukter, så kallade optioner, vilka
 huvudsakligen är baserade på kundförfrågningar. 

Eget kapital
 Aktie- Fond för- Överkurs- Balanserat Årets
 kapital utv. utgifter fond resultat resultat
Vid årets början 2 890 3 481 17 007 4 277 -6 043
Omföring utvecklingsutgifter 234 -234
Nyemission 423 8 867
Omföring fg. års överkursfond -16 982 16 982
Omföring av föreg års resultat -6 043 6 043
Årets resultat -9 633

Vid årets slut 3 313 3 715 8 892 14 982 -9 633
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Förslag till disposition av företagets vinst
 Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 14 240 911, disponeras enligt följande:

 Belopp i kkr
Balanseras i ny räkning 14 241

Summa 14 241

 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
 tillhörande noter
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Resultaträkning
Belopp i kkr Not 2021-01-01- 2020-01-01-

2021-12-31 2020-12-31

Nettoomsättning 3 8 144 12 663
Övriga rörelseintäkter 4 750 9

8 894 12 672

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -4 924 -7 613
Övriga externa kostnader 5 -4 771 -2 570
Personalkostnader 6 -7 280 -6 676
Avskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar 7 -1 316 -1 146
Övriga rörelsekostnader 8 -177 -445

Rörelseresultat -9 574 -5 778

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -59 -265

Resultat efter finansiella poster -9 633 -6 043

Resultat före skatt -9 633 -6 043

Skatt på årets resultat 9,15 - -

Årets resultat -9 633 -6 043
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Balansräkning
Belopp i kkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 10 3 963 4 540
Patent 11 2 594 2 406

6 557 6 946

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 23 8
Maskiner och andra tekniska anläggningar 13 2 862 2 737
Inventarier, verktyg och installationer 14 206 189

3 091 2 934

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran 15 2 550 2 550

2 550 2 550

Summa anläggningstillgångar 12 198 12 430

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 3 505 1 693
Förskott till leverantörer 1 993 19

5 498 1 712

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 151 1 177
Övriga fordringar 425 234
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 704 983

2 280 2 394

Kassa och bank 17 062 10 298

Summa omsättningstillgångar 24 840 14 404

SUMMA TILLGÅNGAR 37 038 26 834
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Balansräkning
Belopp i kkr Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 17 3 313 2 890
Fond för utvecklingsutgifter 18 3 715 3 481

7 028 6 371

Fritt eget kapital 16
Överkursfond 8 892 17 007
Balanserat resultat 14 982 4 277
Årets resultat -9 633 -6 043

14 241 15 241

Summa eget kapital 21 269 21 612

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 19 - 500

- 500

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 500 1 383
Förskott bidrag 718 718
Förskott från kunder 8 806 -
Leverantörsskulder 3 649 666
Övriga skulder 439 261
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 1 657 1 694

15 769 4 722

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 37 038 26 834
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Kassaflödesanalys

  2021-01-01- 2020-01-01-
Belopp i kkr Not 2021-12-31 2020-12-31
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat -9 685 -5 778
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 1 493 1 146

-8 192 -4 632

Betalda finansiella utgifter -59 -265

Kassaflöde från den löpande verksamheten före -8 251 -4 897
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -3 789 -283
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 80 1 046
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder 12 078 326

Kassaflöde från den löpande verksamheten 118 -3 808

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -650 -997
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -610 -1 314

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 260 -2 311

Finansieringsverksamheten
Nyemission 9 289 21 613
Emissionskostnader - -3 158
Teckningsoptioner - 25
Amortering av lån -1 383 -4 344

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 906 14 136

Årets kassaflöde 6 764 8 017
Likvida medel vid årets början 10 298 2 281

Likvida medel vid årets slut 17 062 10 298
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 Belopp i kkr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillämpade
 redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år.

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.                                              
                                              
 Internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
 ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.                                            
                                              
 Anskaffningsvärdet för en internt upparbetad immateriell anläggningstillgång utgörs av samtliga direkt
 hänförbara utgifter (t.ex. material och löner).                                             

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

Tillkommande utgifter
 Tillkommande utgifter för en immateriell tillgång läggs till anskaffningsvärdet endast om de ökar de
 framtida ekonomiska fördelarna som överstiger den ursprungliga bedömningen och utgifterna kan
 beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer.
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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 10
Förvärvade immateriella tillgångar
Patent 10

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
 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 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
Förbättringsutgifter på annans fastighet 3
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3-10
Inventarier, verktyg och installationer 5

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar
 Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
 redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.
                                          
 Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
 nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
 tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras.
 Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av
 pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de
 skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har
 förändrats. 
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Leasingavtal där företaget är leasetagare
 Samtliga leasingavtal redovisas som operationella vilket innebär att leasingavgifterna, inklusive förhöjd
 förstagångshyra redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Utländsk valuta
 Poster i utländsk valuta                         
 Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Icke-monetära poster räknas inte
 om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.                                              

Varulager
 Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
 inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt vägda genomsnittspriser. I
 anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella
 plats och skick.                                              

Finansiella tillgångar och skulder
 Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
 utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.                                             

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
 Bolaget har endast avgiftsbestämda pensionsplaner vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i
 resultaträkningen.

 Vid uppsägning från bolagets sida ska bolaget utbetala avgångsvederlag till VD motsvarande 
 6 månadslöner.

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

Avsättningar
 En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd
 av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen
 och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Eventualförpliktelser
 En eventualförpliktelse är:
 -En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomster endast kommer att
 bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
 inträffar eller uteblir, eller
 -En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
 avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
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 förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

 Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
 och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.

Intäkter

Försäljning av varor
 Vid försäljning av varor redovisas en intäkt när följande kriterier är uppfyllda:
 - De ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla
 företaget,                                             
 - Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,                                             
 - Företaget har överfört de väsentliga riskerna och fördelarna som är förknippade med varornas
 ägande till köparen,                                             
 - Företaget har inte längre ett sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis
 förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över de sålda varorna, samt
 - De utgifter som har uppkommit eller förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på
 ett tillförlitligt sätt.

Tjänsteuppdrag och entreprenadavtal - löpande räkning
 Inkomst från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material
 levereras eller förbrukas.

Offentliga bidrag
 Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt när
 villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på framtida prestation
 redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot innan villkoren för att
 redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

Redovisning av bidrag relaterade till anläggningstillgångar
 Offentliga bidrag relaterade till tillgångar redovisas i balansräkningen genom att bidraget reducerar
 tillgångens redovisade värde.

Not 2  Uppskattningar och bedömningar
 Finepart har inte obetydliga belopp aktiverade som balanserade utvecklingsutgifter och patent. Dessa
 avser utveckling av produktionsteknologi. Värdet är beroende av framtida intäkter avseende försäljning
 av dessa teknologilösningar. I bokslutet är bedömningen att bolaget kommer att kunna tillgodogöra sig
 värdet av utvecklingsutgifterna genom försäljning av de tekniska lösningarna till nya och befintliga
 kunder.

 Bolaget har balanserat uppskjuten skattefordran avseende skattemässiga underskottsavdrag.
 Underskottsavdragen förväntas kunna nyttjas mot framtida skattepliktiga resultat i bolagets
 verksamhet i takt med att utvecklingsprojekten kommersialiseras.

 Totalt har bolaget underskottsavdrag uppgående till 46 968 kkr vilket motsvarar 9 675 kkr i uppskjuten
 skatt. Av försiktighetsskäl har endast uppskjuten skattefordran bokförts med 2 550 kkr.
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Not 3  Nettoomsättning per rörelsegren

Nettoomsättning per rörelsegren
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Försäljning maskiner och eftermarknad 6 730 11 302
Försäljning tjänster 1 414 1 361

Summa 8 144 12 663

Not 4  Övriga rörelseintäkter
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Kursvinst av rörelsekaraktär 250 -
Bidrag 17 -
Försäkringsersättning 475 -
Övrigt 8 9

Summa 750 9

Not 5  Operationell leasing - leasetagare
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal:
Inom ett år 163 276
Mellan ett och fem år 35 156

198 432

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 451 408

Not 6   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Män 5 4
Kvinnor 1 2

Totalt 6 6

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Löner och andra ersättningar: 4 427 3 980
Sociala kostnader 2 554 2 342
(varav pensionskostnader) 850 844

 Vid uppsägning från bolagets sida äger VD rätt till Avgångsvederlag motsvarande 6 månader
 ersättning.
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Not 7  Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten -862 -848
Förbättringsutgifter på annans fastighet -17 -19
Maskiner och andra tekniska anläggningar -369 -234
Inventarier, verktyg och installationer -68 -45

Totalt -1 316 -1 146

Not 8  Övriga rörelsekostnader
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31
Kursförluster på fordringar/skulder av rörelsekaraktär - 445
Realisationsförluster 177 -

Summa 177 445

Not 9  Skatt på årets resultat
 2021-01-01- 2020-01-01-
 2021-12-31 2020-12-31

 Totalt har bolaget underskottsavdrag uppgående till 46 968 kkr (37 378) vilket motsvarar 9 675 kkr      
 (7 700) i uppskjuten skatt. Av försiktighetsskäl har endast uppskjuten skattefordran bokförts med 2 550
 kkr.

Not 10  Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 9 185 8 434
-Förvärv 463 751
-Avyttringar och utrangeringar -404 -

Vid årets slut 9 244 9 185
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -4 646 -3 797
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 227 -
-Årets avskrivning -862 -848

Vid årets slut -5 281 -4 645

Redovisat värde vid årets slut 3 963 4 540

 Anskaffningsvärdet har minskat med ett offentligt bidrag om 160 kkr.

Not 11  Patent
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 2 498 2 252
-Förvärv 188 246

Vid årets slut 2 686 2 498
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -92 -92

Vid årets slut -92 -92

Redovisat värde vid årets slut 2 594 2 406

 Avskrivningar sker ej då patenten ännu inte tagits i bruk.
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Not 12  Förbättringsutgifter på annans fastighet
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
   Ingående anskaffningsvärden 133 133
   Förvärv 32 -

Vid årets slut 165 133

Ackumulerade avskrivningar
   Vid årets början -125 -106
   Årets avskrivning -17 -19

Vid årets slut -142 -125

Redovisat värde 23 8

Not 13  Maskiner och andra tekniska anläggningar
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 3 215 1 931
-Förvärv 495 1 284

Vid årets slut 3 710 3 215
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -479 -245
-Årets avskrivning -369 -233

Vid årets slut -848 -478

Redovisat värde vid årets slut 2 862 2 737

Not 14  Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 418 390
-Nyanskaffningar 84 28

502 418
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -229 -185
-Årets avskrivning -67 -44

-296 -229

Redovisat värde vid årets slut 206 189
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Not 15  Uppskjuten skatt
 Uppskjuten Uppskjuten  
2021-12-31 skattefordran skatteskuld Netto
Väsentliga temporära skillnader
Skattemässigt underskottsavdrag 2 550 - 2 550

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 2 550 - 2 550

2020-12-31
Väsentliga temporära skillnader
Skattemässigt underskottsavdrag 2 550 - 2 550

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto) 2 550 - 2 550

Temporär skillnad
 Redovisat Skattemässigt Temporär
2021-12-31 värde värde skillnad
Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skattefordran
Skattemässigt underskottsavdrag - 12 379 12 379

- 12 379 12 379

Redovisat Skattemässigt Temporär
2020-12-31 värde värde skillnad
Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skattefordran
Skattemässigt underskottsavdrag - 12 379 12 379

- 12 379 12 379

Not 16  Disposition av vinst
 Förslag till disposition av företagets vinst
 Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 14 240 911, disponeras enligt följande:

 2021-12-31
Balanseras i ny räkning 14 241

14 241

Not 17  Antal aktier och kvotvärde
 2021-12-31 2020-12-31
antal aktier 22 084 234 19 269 426
kvotvärde 0,15 0,15

Not 18  Utvecklingsfond
 2021-12-31 2020-12-31
Redovisat värde vid årets början 3 481 2 752
Avsättningar som gjorts under året 301 993
Belopp som tagits i anspråk under året -67 -264

Redovisat värde vid årets slut 3 715 3 481
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Not 19  Långfristiga skulder
 2021-12-31 2020-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år från balansdagen - 500
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen - -

- 500

Not 20  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2021-12-31 2020-12-31
Upplupna personalrelaterade kostnader 1 278 1 381
Övriga upplupna kostnader 379 313

1 657 1 694

Not 21  Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen

2021-12-31 2020-12-31
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m m
Avskrivningar av anläggningstillgångar 1 316 1 146
Reaförlust 177 -

1 493 1 146

2021-01-01- 2020-01-01-
2021-12-31 2020-12-31

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden 17 062 10 298

17 062 10 298

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.
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Not 22  Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Ställda säkerheter
 2021-12-31 2020-12-31
För egna skulder och avsättningar

Företagsinteckningar 7 700 7 700

Summa ställda säkerheter 7 700 7 700

Eventualförpliktelser
2021-12-31 2020-12-31

Eventualförpliktelser
Euroclear Sweden AB 50 50

Not 23  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 Som de flesta andra bolag påverkas Finepart negativt av pågående pandemi, dock har bolaget
 utvecklat nya digitala arbetssätt som begränsat de negativa effekterna för bolaget. Bolagets har haft en
 väsentlig ökning av orderingången under 2021 jämfört med tidigare år, som tillsammans med en
 nyemission under året ger bolaget nödvändig finansiell styrka att fortsätta utveckla bolaget i positiv
 riktning. 

 I januari mottog bolaget en större order på motsvarande 4,7 mkr för uppdragsskärning med leverans
 under första halvåret 2022. Under februari mottog bolaget två maskinorder till ett sammantaget värde
 på cirka 7,7 mkr. Maskinerna såldes till kunder i USA och Irland. I mars mottog bolaget den tredje
 maskinorder för 2022, till ett ordervärde på cirka 4,4 mkr, från en kund i Schweiz. 

Not 24  Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Soliditet:
(Totalt eget kapital + 78,6 % av obeskattade reserver) / Totala tillgångar.
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Underskrifter

 Bollebygd den ........ april 2022.

  
Tord Käck Lars Darvall
Styrelseordförande Verkställande Direktör

Birgitta Öjmertz Gunilla Jalbin
Styrelseledamot Styrelseledamot

Kjell Olovsson
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den .........-........ 2022.

KPMG AB

Thomas Bohlin
Auktoriserad revisor
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Till bolagsstämman i Finepart Sweden AB (publ), org. nr 556888-1063 

Rapport om årsredovisningen   

Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Finepart Sweden AB (publ) för år 2021.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av Finepart Sweden AB (publ)s finansiella ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Finepart Sweden AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören 
ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att 

fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om 
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten 
och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt 
drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören 
avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 
 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller 
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet 
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta 
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 

 skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna 
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens och verkställande 
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift 
vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar 
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna 
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, 
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock 
kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalanden 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Finepart 
Sweden AB (publ) för år 2021 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.  
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Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 
oberoende i förhållande till Finepart Sweden AB (publ) enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav.  
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar  
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner 
beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är 
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, 
omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, 
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. 
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av 
bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande 
bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets 

organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och 
bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett 
betryggande sätt.  
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt 
styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de 
åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska 
skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med 
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot 
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: 

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
bolaget, eller  

 på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, 
årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

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

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 

ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner 
av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen. 

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

 
 

Borås den   2022 

 
KPMG AB   
   
   
   
Thomas Bohlin   
Auktoriserad revisor   
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Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-04-18 17:38:08
      ID: 9a9f00b6-caa9-4e63-8664-6a7daf4d682c



Signeringshändelser Signatur Tidsstämpel
Gunilla Jalbin

gunilla@groundedbrandmanagement.se

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)

Signaturantagande: Skrevs på en enhet

Signerat via länk som skickats till 

gunilla@groundedbrandmanagement.se

Med IP-adress: 158.174.14.57

Skickade: 2022-04-13 16:46:39

Visade: 2022-04-18 17:44:47 

Signerade: 2022-04-18 17:49:12

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-04-18 17:44:47
      ID: ab375e7a-d92d-4e6b-9bdd-864b20d9271c

Kjell Olovsson

kjell.olovsson@bluetest.se

CEO

Bluetest AB

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)
Signaturantagande: Förvald stil

Signerat via länk som skickats till 

kjell.olovsson@bluetest.se

Med IP-adress: 155.4.45.19

Skickade: 2022-04-13 16:46:38

Visade: 2022-04-14 13:32:05 

Signerade: 2022-04-14 13:33:41

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Godkänt: 2022-04-14 13:32:05
      ID: a978bede-613e-4929-aac3-bd154afeed61

Thomas Bohlin

Thomas.Bohlin@kpmg.se

KPMG AB

Säkerhetsnivå: E-post, Kontoautentisering (ingen)
Signaturantagande: Förvald stil

Signerat via länk som skickats till 

Thomas.Bohlin@kpmg.se

Med IP-adress: 195.84.56.2

Skickade: 2022-04-18 17:57:02

Visade: 2022-04-21 16:01:17 

Signerade: 2022-04-21 16:01:56

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur: 
      Erbjuds inte via DocuSign

Händelser med undertecknare på plats Signatur Tidsstämpel

Redigerarleveranshändelser Status Tidsstämpel

Agentleveranshändelser Status Tidsstämpel

Mellanhandsleveranshändelser Status Tidsstämpel

Certifierade leveranshändelser Status Tidsstämpel

Kopieringshändelser Status Tidsstämpel

Vittneshändelser Signatur Tidsstämpel

Notariehändelser Signatur Tidsstämpel

Sammanfattning av kuverthändelser Status Tidsstämplar
Kuvertet har skickats Hashkodat/krypterat 2022-04-12 09:46:13

Certifierat levererat Säkerhetskontrollerat 2022-04-21 16:01:17

Signeringen är slutförd Säkerhetskontrollerat 2022-04-21 16:01:56

Färdigställda Säkerhetskontrollerat 2022-04-21 16:01:56



Betalningshändelser Status Tidsstämplar

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur



ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE  

From time to time, KPMG AB (we, us or Company) may be required by law to provide to you 

certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing 

to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the 

information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically 

to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please 

confirm your agreement by selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and 

signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

 

Getting paper copies  

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available 

electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send 

to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you 

elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time 

(usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to 

send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a 

$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the 

procedure described below. 

 

Withdrawing your consent  

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time 

change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures 

only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and 

disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures 

electronically is described below. 

 

Consequences of changing your mind  

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the 

speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to 

you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, 

and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such 

paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to 

receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents 

from us. 

 

All notices and disclosures will be sent to you electronically  

Delgivande av elektronisk uppgift och signatur skapat den: 2019-05-02 07:34:36
Parterna enades om: Lars Darvall, Tord Kack, Birgitta Öjmertz, Gunilla Jalbin, Kjell Olovsson



Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide 

electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, 

authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you 

inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required 

notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given 

us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through 

the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as 

described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the 

consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures 

electronically from us. 

 

How to contact KPMG AB:  

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, 

to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to 

receive notices and disclosures electronically as follows: 

To contact us by email send messages to: nicolas.andersson@kpmg.se 

 

To advise KPMG AB of your new email address  

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures 

electronically to you, you must send an email message to us at nicolas.andersson@kpmg.se and 

in the body of such request you must state: your previous email address, your new email 

address.  We do not require any other information from you to change your email address.  

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your 

account preferences.  

 

To request paper copies from KPMG AB  

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided 

by us to you electronically, you must send us an email to nicolas.andersson@kpmg.se and in the 

body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and 

telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any. 

 

To withdraw your consent with KPMG AB  

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic 

format you may: 



i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, 

select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may; 

ii. send us an email to nicolas.andersson@kpmg.se and in the body of such request you must 

state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other 

information from you to withdraw consent..  The consequences of your withdrawing consent for 

online documents will be that transactions may take a longer time to process.. 

 

Required hardware and software  

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The 

current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-

signing-system-requirements.  

 

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically  

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to 

other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have 

read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for 

your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address 

where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, 

if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described 

herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before 

clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system. 

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm 

that: 

 You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and 

 You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send 

this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future 

reference and access; and 

 Until or unless you notify KPMG AB as described above, you consent to receive 

exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, 

acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made 

available to you by KPMG AB during the course of your relationship with KPMG AB. 
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