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Faststallelseintyg
Undertecknad styrelseledamot iTrainimal AB intygar harmed dels att denna kopia av arsredovisningen
overensstammer med originalet, dels att resulta! och balansrakningen taststallts pa arsstemma
2020- 10-30. Stamman beslutade ocksa att godkanna slyrelsens forslag lill resultatdisposition.
Stockholm 2020-10-30

Hekan Ronnberg
Styrelseordforande
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F6rvaltn ingsberdttelse
styrelsen lair Trainimal AB, 556078-0073 ler harmed avge arsredovisning
2020-04-30, bolagets 58:e rakenskapsar.

161 2019-05-01 -

AllmAnt om verksamheten
Verksamhetens art

Bolaget bedriver huvudsakligen systemutveckling for internetbaserad ly-sisk traning samt driver egen
verkJamhet for detta under den registrerade bifirman Mamma Fitness Sweden. I detta ingar aven
forsaljning av relaterade produkter som traningsredskap och kosttillskott genom egen webshop.
Bolaget innehar aven raftigheterna till ett antal liflerara verk inom traning.
En mindre del av verksamheten utgors av agande och forvaltande av aktier, fastigheter och
vardepapper samt konsultverksamhet inom telekommunikation.
Bolaget ar ett dotterbolag (agarantd e\74,57 "/"1till Nova World Fitness Ltd, Company No. 8291198
med sate i London, Storbrilannien.

Vasentliga hendelser under verksamhelsaret
Bolaget har andrat namn fran Novatron Sweden Aktiebolag till Trainimal AB tor att forbattra
igenkdnnandet och skapa tydligare relation till verksamhelens art.
Skatteverket har andrat den momssats som bolaget tillampat for traning fran 6 % till 25 % vilket
f6rsamrat marginalen kraftigt for detta segmenl eltersom prishdjningar till konsument inte har varit
onskvarda med tanke pe konkurrens och kundernas kopkraft. Denna andring har ocksa medlort en
retroaktiv justering som betalats elter rakenskapsarets utgang.
Den aktuella Covid-1g-pandemin har i allt vasentligt inte paverkat bolagets normala verksamhet
negativl, detta eltersom merparten av bolagets medarbetare i huvudsak har sina arbetsplatser i
hemmet och kunderna har lortsatt att anvanda bolagets tjanster i normal eller snarare, utokad
omfattning.
Daremot har den planerade marknadsnoteringen uppskjutits till loljd av pandemin, eftersom
kontakterna med potentiella investerare och andra marknadsinriktade atgarder forsvarats avsevart.
Likase har vissa utvecklingsprojekt som kravt kontakter med externa parter inte kunnat genomforas
som planerat.

Vasentliga handelser efter verksamhetsarets utgang
Betalning av retroaktivt palord mervardesskatt har skett med 1,3 l\ilkr per 2020-06-1 1 .
Bolaget har lonsatt att utoka de personella resurserna, bland andra har en Social Media Manager och
CFO anstallts.

Utveckling av ftiretagets verksamhet, resultat och stellning
2020-u-30 2019-U-30 2018-04-30 2017-04-30
Nettoomsattning
Rorelsemarginal 7o
Balansomslutning
Avkastning pa sysselsatt
kapital %
Avkastning pa eget kapital %
Soliditet %
Definitioner, se not

22 345
-16,2
14 020

21 395
6,7
20 538

-40,3
65,1

64,5

43,6

18 864

'16 91

9

Belopp i kkr

2016-04-30
11 754

8,4

2,1

16,1

10438

7 767

8 563

7,8

14,6

32,4

5,6
6,7
55,5

23,9

10,2

35,1
56,

1

Fiirvdntad framtida utveckling samt vasentliga risker och osakerhetsfaktorer
Framtida utveckling
Nilarknadsnoteringen kvarstar som mal, och forberedelserna I0r detta kommer att startas om under
hosten.
Bolagets proprietara systemplattlorm kommer att genomga torandringar tor att anpassas till
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vertikaler inom traning och medge expansion till marknader utantor Sverige.
En ny app lor MammaFitness kommer att lanseras under hOsten.

Risker och osakerhetsfakitorer
Riskerna i verksamheten med avseende pa lorendringar i elterfragan av bolagets tjanster ar
begransade eltersom de fasta kostnaderna och atagandena ar smA och afiaraid6n skalar relativt
snabbt bade uppat och nedat.
Det har ocksA i praktiken visat sig att risker av samma typ som den nu aktuella Covid- j g-pandemin
paverkar bolaget i liten utstrackning.

Eget kapital
Vid arets borjan
Nyemission

Aktie-

Ovriga

Reserv-

kapital

reserver

fond

I321

600 000
15 1 300

522

30 000

-a 321 522

Fritt eget
kapital
2 685 398
a 170 222

Total
1

1 636 920

Disposition enl Arcsbmmobeslut

-445 213

Utdelning

-1 609 325

Arets resultat
Vid arets slut

751 300

30

000 I401

082

-845 213
-1 609 325
9 182 382

Forslag till disposition av f6retagets vinst eller ftirlust
Styrelsen loreslar att fritt eget kapital, kronor

Balanseras iny rakning

Summa

I

401 081 , disponeras enligt toljande:
Belopp i SEK
I 401 081
8 401 081

Vad betraffar resultat och stallning iovrigt hanvisas till efterfoljande resultat- och balansrakning med
tillhorande noter.
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Resultatrdkning
Belopp

i SEK

Not

22 344 742
'l 'l 82 661
23 527 403

Nettoomsattning
Ovriga rorelseintakter

Rdrelsens kostnader
Ravaror och fornodenheter
Ovriga externa kostnader
Personalkostnader
Av/nedskrivningar av materiella och
immateriella anlaggningstillgangar
Exceptionella kostnader

2019-05-012020-04-30

-12 -t82 291

2018-05-012019-04-30
21 395 291

11678
21 406 969
-9 987 788
-2 970 316
-5 843 324

4

-3 936 594
-6 694 640
-586 829
-3 752 120

-1 162 427

5

-3 625 071

1 443 114

2,3

R6relseresultat
Resultat fren finansiella poster
Ranleintekter och liknande resultatposter
Rantekostnader och liknande kostnader

6

66

63

7

-54 701

-91 784

-3 679 706

1 351 393

2 136 187

-64 383

9

1 287 010

-212 164

-288 992_

Resultat etter linansiella poster
Bokslutsdispositioner

I

Resultat f6re skatt
Skatt pe arets resultat
6vriga skatter

Arets resultat

-.1

I

543

51

146 361
-1 609 326

998 018
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Balansriikning
Nol

Belopp i SEK

2020-04-30

2019-04-30

NLLGANGAR

I

Tecknat, el inbetalt kapital

321 522

Anl69gningstill gingar
Immateriella anaggningsti gengat
Balanserade utgilter l0r utvecklingsarbeten
och liknande arbeten
Mate r iel I a an I iig g n i ng sti I I g dngar
Byggnader och mark
lnventarier, verktyg och installationer
Pigiende nyanleggningar och f orskott
avseende materiella anlaggningstillgangar

4 435

423 052

12

296 882

2 849 955
672 599

11

2 466 064
2 762 946

2 415 847
s 938 401

1t

Finansiella anl1ggningsti gengar
Fordringar hos koncernloretag
Andra langf ristiga vardepappersinnehav

519 488

t3

Summa anlaggningstillgangar

1

12 900

13 723

22 721

533 211

135 621

3 300 592

6 497 074

594 608
594 608

297 769
297 769

ZJ I 5ZJ
65 848

245 924
196 447

309 099
27 319
498 369
198 627

759 542

1 033 414

365 407

4 387 897

0 719 557

5 719 080

Omsaftningstillgingar
Varulager mm
Ravaror och lornodenheter

i

K ortl rist ig a tord n ga

t

Kundfordringar
Aktuell skattefordran

6vriga fordringar
Forutbetalda kostnader och upplupna intakter

t4

I

Kassa och bank
Summa omsattningstillgangar

1

SUMMA TILLGANGAR

14 020

149

20 537 676

-t
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Balansriikning
Belopp i SEK

Not

2020-04-30

2019-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1878251 aktie0
Nyemission under registrering

ReseMond
Fritt eget kapital

751 300

600 000

I321 522
30 000

30 000

16

a 170
442
998
-1 609

Overkurslond
Balanserad vinst eller forlust
Vinst eller lorlust loregaende ar
Arets resullat

222
164
018
326

't 223 421
463 959
998 018

8 401 082

2 685 398

9 182 382

Summa eget kapital

1

1 636 920

Obeskattade rcserver
Ackumulerade overavskrivningar
Periodiseringsfonder

17

-79 148

15 239
2 041 800

-79 148

2 057 039

18

Lengfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

2 678 936
2 678 936

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverant0rsskulder
Ovriga kortlristiga skulder
Upplupna kostnader och lorutbetalda intakter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

44/.000

19

1 700 919

1 962 871

2 014 764
1 201 232

1 472 895

4 916 915

4 164 741

14 020

149

285 015

20 537 676

Stiillda sekerheter och ansvarsfcirbindelser
Stdllda siikerheter

2020-04-30

2019-04-s0

Stellda sdkerheter for egna skulder och avseftningar
Fastighetsinteckningar

1 500 000

Summa

15ooYu,(
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Eventualf 6rpli ktelser

2020-04-30

2019-04-30

AnsvarsfAhindelser
Ovriga ansvarsf orbindelser
Mervardesskatt

Summa

Not 18
Not 18

6 179 250

6 179 250

1 301 855

1 200 000

7 481 105

7 379 250

1J
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Noter
Not

1 Redovisningsprinciper

Belopp i kkr om inget annat anges

A

menna redovisningsprinciper
Arsredovisningen har uppranats i enlighet med arsredovisningslagen och
BoH6ringsnSmndens allmanna rad BFNAR 2012:1 Arsredovisning och koncernredovisning
(K3).

lntdkter
Alla intakter redovisas exklusive moms och evenluella rabatter.
Tiansteforsalininq

Online{jansteabonnemang intaktsfors itakt med
abonnemang inlaktsfors enligt samma princip.

a

tjansten utfors. Lopande lodangningar av

Varul6rsalininq
Forsaljning av varor redovisas ner vdsentliga risker och fordelar overgAr lrdn saljare till kopare
enlighet med f 0rsaljningsvillkoren.

i

Bovaltv for litterara verk
Nya verk genererar normalt ett f0rskott som intaktslors som royalty vid faktureringstillfallet. Forskottet
faktureras vid manusldmning. Darefter uppstar lopande royaltyintakler som avreknas arsvis per 31/3
och slutreglering sker ioktober samma ar. Vid den preliminara avrakningen 31/3 faktureras normalt
ytterligare I0rskotl, ca75 "/" av upplupen royalty som de intiiktsfors innevarande ar. Detta lorskotts
storlek avgors av lorlaget mot bakgrund av att AterforsEiljares returratter och eltersteillda
bonusulbetalningar kan paverka den slutliga royaltyn.
Royaltv for anvandning av varumlilkc

Franchisetagare inom Mamma Boot Camp erlagger en fast aflig avgift iforskott isamband med
tecknande och forlangning av avtal. Denna royalty intaktsfors isin helhet vid betalningstillfallet.

lmmateriella tillgengar
lmmateriella anlaggningstillgangar, huvudsakligen externa kostnader for lT-systemutveckling,
redovisas till anskallningsvdrde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivningar gors linlart over den bedomda nyttlandetiden. Avskrivningstiden f or immateriella
anlaggningstillgangar uppgar till tre ar. Normalt kostnadslors interna utvcklingsarbeten lopande.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal dar foretaget ar leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal),
oavsett om avtalen ar finansiella eller operationella. Leasingavgilten redovisas som en kostnad linjart
over leasingperioden.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansrakningen inkluderar vdrdepapper och kundlordringar,
leverantorsskulder, och laneskulder. lnstrumenten redovisas i balansrakningen nar bolaget blir part
instrumentets avtalsmdssiga villkor.
Finansiella skulder tas bort Iren balansrakningen ndr 16rpliktelserna har reglerats eller pa annat
upphort.

i

sat

Kundfordrinqar och ovriqa fordrinqar
Fordringar redovisas som omsa ningstillgangar med undantag for poster med lorfallodag mer an 12
manader efter balansdagen, vilka klassiliceras som anlaggningstillgingar. Fordringar tas upp till det
belopp som forvantas bli inbetalt efter avdrag for individuellt bedomda osekra fordringar.
Kortfristiq a placerinqar
Posten bestar av innehav av reinvesterande aktie- och rantefonder. Tillgangar ingaende i posten
redovisas inledningsvis till anskaffningsvdrde. I efterfoljande redovisning redovisas innehavet till

tv,t
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anskallningsvarde med bedomning av om nedskrivningsbehov loreligger
Laneskulder och leverantorsskulder
Laneskulder och leverantorsskulder redovisas initialt till anskalfningsvdrde efter avdrag for
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet fran det belopp som ska eterbetalas vid
Iorf allotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som rantekostnad 6ver lanets loptid med hjalp av
instrumentets elleklivranta. Harigenom overensstammer vid forfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska aterbetalas.

Ersattningar till anstallda
Kortf ristioa ersattninqar

Kortfristiga ersattningar ibolaget utgors av lon, sociala avgitter, betald semester, betald sjuhranvaro,
sjukvard och bonus. Kortfristiga ersatningar redovisas som en kostnad och en skuld da det finns en
legal eller inlormell lorpliktelse att betala ut en ersatning.
Ersattninqar elter avslutad anstallninq
I bolaget forekommer endast avgiftsbestamda pensionsplaner. I avgiftsbestamda planer betalar
toretaget laststallda avgiFter till ett annat Ioretag och har inte nagon legal eller inlormell lorpliktelse att
betala nagot ytterligare aven om det andra foretaget inte kan upptylla sitt atagande. Besultatet belastas
for kostnader i takt med att de anstalldas tjanster utforts.

Ersatninqar vid uposaqninq
Ersatningar vid uppsagning utgar da nAgon inom bolaget beslutar att avsluta en anstellning fore den
normala tidpunkten f0r anstallningens upphorande eller da en anstalld accepterar ett erbjudande om
frivillig avgAng i utbyte mot sadan ersattning. Om ersafiningen inte ger foretaget nagon lramtida
ekonomisk fordel redovisas en skuld och en kostnad nar loretaget har en legal eller inlormell
lorpliklelse att lamna sadan ersattning. Ersafiningen varderas till den biista uppskattningen av den
ersattning som skulle kravas lor att reglera forpliktelsen pA balansdagen.

Vdrderingsprincipet m m
Tillgangar, avsattningar och skulder har varderats utifran anskallningsvdrden om inget annat anges
nedan.

Materiella anHggningsti gengar
l\ilateriella anlaggningstillgangar redovisas till anskallningsvarde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsviirdet ingar forutom inkopspriset aven utgilter som ar
direK hanlorliga till forvarvet.

Tillkommande utgifter
Materiella anlaggningstillgangar redovisas till anskaff ningsvarde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvardet ingar forutom inkopspriset aven ulgifter som ar
direh hanforliga till f0rvarvel.

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgAngskriteriet raknas in i tillgingens redovisade varde. Utgifter
Ior lopande underhall och reparationer redovisas som kostnader ner de uppkommer.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjart over tillgAngens beraknade nyttjandeperiod ellersom del aterspeglar den
lorvantade t6rbrukningen av tillgangens framtida ekonomiska lordelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultatrakningen.

t7"/
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Materiella
Fastigheter
Nedlagda utgifler pa annans fastighet
Maskiner och andra tekniska anlaggningar
lnventarier, verktyg och installationer
lT-system och programvaror

Ar
50
*,

5

Varulager
Varulagret ar upptaget till det lagsta av anskaflningsvardet och nettolorsaljningsvardet. Darvid har
rnkuransrisk beaktats. Anskaifningsvardet beraknas enligt lorst in- lorst ut- principen. I
anskaffningsvardet ingar torutom utgilter lor inkop aven utgifter for att bringa varorna till deras aktuella
plats och skick.

Not

2 Arvode och kostnadsersattning till revisorer
2019-05-012020-04-30

2018-05-012019-04-30

4s 000
85 000

60 000

2019-05-012020-04-30

2018-05-01-

169 500
183 650

200 580

'150

601 740

228 097

189 924

P ricewatehouse Coope rs

Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

Not

3 Operationell leasing - leasetagare

Framtida minimileaseavgifter avseende icke
u pp s ag n i n gsbara ope rat ion e I la le as i n g avtal :
lnom efl er
Mellan ett och fem ar
Senare dn fem Ar

353
Bakenskapsarets kostnadstorda leasingavgilter

2019-04-30

401 160

Leasingavgiflerna ar knutna till STIBOR.

Not

4

Anstdllda och personalkostnader

Medelantalet anstdllda
2019-O5-O1-

Sverige

Totalt

2018-05-01-

2020-o4-30

Varav mdn

2019-04-30

Varav mAn

7

4

7

4

4

7

4

5,/
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Ltinet och andra ersettningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
Styrelse och VD
6vriga anstdllda

Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnade0

1

2019-05-01-

2018-05-01-

2020-04-30
2 544 796

2019-04-30
2 415 703

1 934 878

1 185 359

4 479 674
191 I594

3 601 062
1 609 093

)

) For samtliga tillsvidareanstallda inklusive bolagets ledning gOrs avsatningar motsvarande
ITP-planen.
'I

Not

5

Exceptionella kostnader

Vfulakursforluster
Advokatkostnader
Moms omprovning
Finansiell radgivning inlor notering
Ovrigt

Not

2020-04-30

2019-04-30

244114
475 000

2 514 372
382 699
'135 935
3 752 120

6 Rdnteintdkter och liknande resultatposter
2020-04-30

2018-05-012019-04-30

Ranteintakter, ovriga

66

63

Summa

66

63

2019-05-01-

2018-05-01-

2020-04-30

2019-05-01-

Not

7

Rdntekostnader och liknande resultatposter

Rantekostnader, ovriga

54 701

2019-04-30
91 744

Summa

54 701

91 784

2019-O5-O1-

2018-05-01-

2020-04-30

2019-04-30

Not

8 Bokslutsdispositioner

Skillnad meilan sxaitemassig ocn redwisad avitrivning
Periodiseringsf ond, arets avsattning
Periodiseringsf ond, arels aterf oring

-2 041 800

437 800
-373 417

Summa

-2136 187

64 383

2019-05-01-

2018-05-01-

2020-04-30

2019-04-30
288 992

Not

-94 387

9 Skatt pa arets resultat

Aktuell skattekostnad Uskatteintaktl

212168
2'12 168

248 992

5"t
-*{,,(
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Avstdmning av effektiv skatt
2019-05-01 -

2018-O5-O1-

2019-04-30

2020-04-30
Procent
-1 543 519

Resultat fore skatt
Skatt enligt gallande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Schablonranta pi periodiseringsf ond
Upprakning aterforing periodiseringsf ond
Redovisad ellektiv skatt

Diflerens

Belopp
1 247 010

-330 31 3
539 582
2 185

21 ,4

283 142
31 890
7 261

13,7

-288 992

13108
-212 168
12 394

33 301

Not 10 Balanserade utgifter ftir utvecklingsarbeten och liknande arbeten

2020-04-30

Ac k u m u Ie rade

a n skaff n ingsvd

-Vid arets borjan
Vid arets slut
Ac k u m ule rade avs k ri vn i ng a r
-Vid arets borjan
-Arets avskrivning
Vid arets slut

Redovisat varde vid arets slut

Not

2019-04-30

rd en

11 Fastighetstillgingar

4 441 975
4 441 975

4 441 975
4 441 975

I

923

-3 150 042

-418 617

-868 881

-4 437 540

-4 018 923

4 435

423 052

-4

01

2020-04-30

2019-04-30

Byggnader och mark
Ac k u m u Ie rade

a n s kafl n i ngsv e rd en
-Vid erets borjan
-Avyttringar och utrangeringar

3 175 059
-3'175 059

3

Vid arets slut
Acku m

u I e rad e

avsk riv n i nga

175 059

r

-Vid arets borlan
-Aterlorda avskrivningar pA avyttringar och utrangeringar
-Arets avskrivning

-375 321
375 321

-314 496
-60

8?!

-375 321

Vid arets slut

Bedovisat varde vid erets slut
Varav mark
P69Aende nyanliggningar
Ac k u m u I e rade

3 175 059

a n skaff n i ng

2 799 738

sv e rd en

-Vid arets borjan

2 474 312

2 474 312

Vid arets slut

2 474 312

2 474 312

Acku m

u Ie

rad e avs k riv n ing a r

-Vid arets borjan
-Arets avskrivning

-8 244

Vid arets slut

-8 248

-8 248
-8 248

2 466 064

s 255 802

Redovisat varde vid arets slut

5,,/
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Not 12 lnventarier, verktyg och installationer
Ac k u m u Ie rade

a n skaff n i ng sv e

2020-04-30

2019-04-30

rde n

-Vid arets b0rjan

-Nyanskallningar
-Avyttringar och ulrangeringar
-Omklassiticeringar

1 270 554

1 089 880

451 173
-790 798
-270 495
479 756

1 270 554

_EO7 0E<

-635 733

Ack u m u Ie rade avs kriv n i ng a r

-Vid arets borjan
-Aterforda avskrivningar pA avyttringar och utrangeringar

569 372

-Omklassiliceringar
-Arets avskrivning

Redovisat verde vid arets slut

Not 13 Andra lingfristiga vardepappersinnehav

-'182 874

270 499
-232 721
-597 955

296 482

672 599

-154 291

2020-04-30

Ackumulerade anskatf ningsvarden:
-Vid arets b0rjan
-Avgaende tillgangar

22 721
-8 eeq

Redovisat varde vid erets slut

13 723

Not 14 Ftjrutbetalda kostnader och upplupna intdkter
Forulbetalda I6rsakringspremier
Kontokortslordringar

2019-04-30
22 721

_

2020-04-30
46 763
149 684

22 72'l

2019-04-s0
3g 542
160 086

196 447

Not

15 Likvida medel

Fdljande delkomponenter inger i fikvida medel:
Kassamedel
Banktillgodohavande

2020-04-30
8 678

198 628

2019-04-30

!j156 7?9

12 232
4 375 665

9 365 407

4 387 897

Ovanstaende poster har klassilicerats som likvida medel med utgangspunkten att:
De har en obetydlig risk 16r verdefluktuationer.
De kan latt omvandlas till kassamedel.
De har en loptid om hogst 3 manader fran anskaffningstidpunkten.

-

Not 16 Disposition av vinst eller ftirlust
F0rslag till disposition av fOretagets vinst eller f0rlust
Styrelsen loreslar att {ritt eget kapital, kronor 8 40.1 081 disponeras enligt foljande:

2020-04-30
Balanseras i ny riikning

8 401 081
8 401 081

a

{)

B-
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t
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Not

1

7 Ackumulerade tiveravskrivningar
2020-04-30

Maskiner och inventarier

Not 18 Periodiseringsfonder
Periodiseringslond,
Periodiseringslond,
Periodiseringslond,
Periodiseringsfond,
Periodiseringsf ond,
Periodiseringstond,

avsatt
avsatt
avsatt
avsatt
avsatt
avsatt

vid
vid
vid
vid
vid
vid

beskattningsar
beskattningsar
beskattningsar
beskattningsar
beskattningsar
beskattningsar

15 239

-79 148

1s 239

2020-04-30
201 4

2017
20'l

2019-04-30
223 000
388 000
432 000
89 000
472 000
437 800

201 5
201 6
201

2019-04-30

-79 148

I
I

2 041 800

Periodiseringsfonderna upplosts i ar

Not 19 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intdkter
Upplupna semesterloner
Arbetsgivaravgilter
Ovriga upplupna kostnader

Not

2020-04-30

2019-04-30

532 466
241 078
427 647

459 381
330 452
683 062

't 201 23-l

1 472 495

20 Stdllda sakerheter och eventualftirpliktelser

Eve ntu a lf i5 rp I i Ke I s e r
Avtalat kontraktsbelopp ar totalt EUB 825 000 inkl skatter, aterster att betala EUR 577 500 vid
godkant lardigstiillande. Detta belopp avses linansieras genom hypotekslan med 15 ars loptid.
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21 Nyckeltalsdefinitioner

ROrelsemarginal:
Borelseresultat / Nettoomsattning.
Balansomslutning:
Totala tillgangar.
Avkastning pe sysselsaft kapital:
(Rorelseresultat + finansiella intekte0 / sysselsatt kapital
Finansiella inftkter:

Posler ifinansnettot som er hanforliga till tillgengar (som ingar isysselsatt kapital).
Sysselsatt kapital:
Totala tillgangar - rantelria skulder.

Benbfria skulder:
Skulder som inte ar rantebarande. Pensionsskulder ses som rantebarande.
Avkastning pd eget kapital:
Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital.
Soliditet:
Totalt eget kapital / Totala tillgangar.

,

/
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Underskrifter
Stockholm 2020-10-15
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Hakan

>-A*

Olga
Verkstallande direktor

11^---Thomas Lindgren

Fredrik Hansson
Styrelseledamot

Styrelseledamot

har lamnats
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Revisionsberdttelse
Till bolagsstamman

i

Trainimal AB, org.nr 556078-0073

Rapport om irsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfdrt en revision av arsredovisningen fdr Trainimal AB for rakenskapsaret 1 maj 2019 till 30 april 2020.
Enligt var uppfattning har arsredovisningen uppraflats ienlighet med Srsredovisningslagen och ger en i alla
vasentliga avseenden retvisande bild av Trainimal ABs Unansiella stallning per den 30 april 2020 och av dess
finansiella resultat for eret enligt arsredovisningslagen. Fdrvaltningsberattelsen ar fdrenlig med arsredovisningens
ovriga delar.
Vi tillstyrker darfor att bolagsstamman faststAller resultatrakningen och balansrakningen fdr Trainimal AB.

Grund f6r uttalanden
Vi har utfdrt revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Vart
ansvar enligt dessa standarder beskrivs narmare iavsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende iforhallande till
Trainimal AB enligt god revisorssed i Sverige och har i dvrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och indamilsenliga som grund fdr vara uttalanden.

Styrelsens och verkstdllande direktdrens ansvar
Det ar styrelsen och verkstallande direktdren som har ansvaret fdr att arsredovisningen upprattas och att den ger
en rattvisande bild enligt arsredovisningslagen. Styrelsen och verkstallande direktoren ansvarar aven f0r den
interna kontroll som de beddmer ar ncjdvandig for att uppretta en ersredovisning som inte inneh6ller n69ra
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag.

Vid uppretandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen och verkstallande direktoren for bedomningen av
bolagets fdrmaga att fortsatta verksamheten. De upplyser, nar sa air tillampligt, om fdrhellanden som kan paverka
fdrmegan att fortsatta verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillampas dock inte om styrelsen och verkstallande direktdren avser att likvidera bolaget, upphora med
verksamheten eller inte har n6got realistiskt aiternativ till att gdra n6got av detta.

Revisorns ansvar
Vera mal ar att uppna en rimlig grad av sakerhet om huruvida arsredovisningen som helhet inte inneh6ller nagra
vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller misstag, och att lemna en revisionsberAttelse
som inneheller vara uttalanden. Rimlig sakerhet ar en hdg grad av sakerhet, men er ingen garanti f0r att en
revision som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka en vasentlig felaktighet
om en sadan llnns. Felaktigheter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller misstag och anses vara vesentliga
om de enskilt eller tillsammans rimligen kan f6rvantas p6verka de ekonomiska beslut som anvandare fattar med
grund i arsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vart ansvar fdr revisionen av ersredovisningen Ilnns pa Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning ar en del av revisionsberattelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
Uttalanden
Utover var revision av 6rsredovisningen har vi aven utfOrt en revision av styrelsens och verkstallande direktdrens
fdrvaltning ldr Train imal AB for rakenskapsaret 1 maj 20'l I till 30 april 2020 samt av f6rslaget till dispositione,r]
betraffande bolagets vinst eller forlusl.

1av2
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Vi tillstyrker att bolagsstamman disponerar vinsten enligt forslaget i fdrvaltningsberaflelsen och beviljar styrelsens
ledamdter och verkstallande direktdren ansvarsfrihet fdr rekenskapseret.

Grund ftir uttalanden
Vi har utfdrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi Ar oberoende ifdrhallande till TrainimalAB enligt god revisorssed i Sverige och har i dvrigt
fullgjort v6rt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhemtat ar tillrackliga och andamalsenliga som grund fdr vara uttalanden.

Styrelsens och verkstdllande direktrirens ansvar
Det er styrelsen som har ansvaret for forslaget till dispositioner betreffande bolagets vinst eller forlust. Vid forslag
till utdelning innefattar detta bland annat en beddmning av om utdelningen er fc,rsvarlig med hansyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker steller pa storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och stallning i 6vrigt.
Styrelsen ansvarar for bolagets organisation och f0rvaltningen av bolagels angelegenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlopande bedcima bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation ar utformad
sA att bokfdringen, medelsfdrvaltningen och bolagets ekonomiska angelagenheter i 6vrigt kontrolleras pe ett
betryggande satt. Den verkstallande direktdren ska skdta den l6pande fdrvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och
anvisningar och bland annat vidta de 6tgajrder som ar nddvandiga fdr att bolagets bokfdring ska fullgdras i
dverensstammelse med lag och fdr att medelsforvaltningen ska skotas pa ett betryggande satt.

Revisorns ansvar
VArt mal betreffande revisionen av fdrvaltningen, och darmed vart uttalande om ansvarsfrihet, ar att inhamta
revisionsbevis fdr att med en rimlig grad av sakerhet kunna bedoma om negon styrelseledamot eller verkstallande
direktdren i n6got vasentligt avseende:

.

foretagit nagon atgard eller gjort sig skyldig till negon forsummelse som kan fdranleda ersattningsskyldighet
mot bolaget

.

pe nagot annat satt handlat istrid med aktiebolagslagen, arsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vart mal behaffande revisionen av f6rslaget till dispositioner av bolagets vinst eller forlust, och dermed vart
uttalande om detta, ar att med rimlig grad av sekerhet bedoma om f6rslaget ar fdrenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig sakerhet ar en hdg grad av sAkerhet, men ingen garanti fdr att en revision som utfdrs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptacka atgarder eller forsummelser som kan fdranleda
ersattningsskyldighet mot bolaget, eller att ett fdrslag till dispositioner av bolagets vinst eller f6rlust inte ar fdrenligt
med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vart ansvar fdr revisionen av f0rvaltningen finns pe Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning ar en del av revisionsberattelsen.
Taby den 20 oktober 2020
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Tobias Stra h e
Auktoriserad revisor
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