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Styrelsen för Novatron Sweden AB, 556078-0073 får härmed avge årsredovisning för 2018-05-01 
- 2019-04-30, bolagets 57:e räkenskapsår. 

Allmänt om verksamheten 
Verksamhetens art 
Bolaget bedriver huvudsakligen verksamhet inom intemetbaserad träning under den registrerade 
t>ifirman Mamma Fitness Sweden. I detta ingår även försäljning av relaterade produkter som 
träningsredskap och kosttillskott genom egen webshop. Bolaget innehar även rättigheterna till ett antal 
litterära verk inom träning. 
En mindre del av verksamheten utgörs av ägande och förvaltande av aktier och värdepapper samt 
konsultverksamhet inom telekommunikation. 

Bolaget är ett dotterbolag (ägarandel 93 % före emission, efter avslutad emission 74,52 %) till Nova 
World Fitness Ltd, Company No. 8291198 med säte i London, Storbritannien. 

Väsentliga händelser under verksamhetsåret 
Under året har en nyemission genomförts. Emissionen riktades i huvudsak till bolagets tidigare och 
befintliga kunder och övertecknades med mer än 100%. 
Nya tjänster som olika specialabonnemang riktade mot diabetiker och personer med hypotyreos har 
planenligt startats och mottagits väl. 
Betydande kostnader för finansiell rådgivning och emission har belastat året. 

Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång 
Emissionslikviden har tillfört bolaget ca 8,2 MSEK. 

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning Belopp i kkr 
2019-04-30 2018-04-30 2017.;.r)4-30 "2016-04-30 2015-04-30 

Nettoomsättr1iilg·--· . -·-· 21 395 18 864--16 919 11154· 8 954 
Rörelsemarginal% 6,7 8,4 2,1 16,1 17,3 
Balansomslutning 20 538 10 438 7 767 8 563 7 261 
Avkastning på sysselsatt 
kapital% 
Avkastning på eget kapital % 
Soliditet% 
Definitioner, se not 

7,8 
10,2 
64,5 

14,6 
32,8 
43,6 

5,6 
6,7 

55,5 

23,9 
35,1 
56,1 

22,8 
36,3 
55,6 

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Framtida utveckling 
Nyemissionen ger bolaget möjlighet att utöka den geografiska täckningen, tjänsterna kommer att 
lokaliseras för i första hand den nordiska, engelskspråkiga och ryska marknaden. Vidare ska det 
tillförda kapitalet användas till en förstärkning av bolagets management och utvecklingsresurser. 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Riskerna i verksamheten med avseende på förändringar i efterfrågan av bolagets tjänster är 
begränsade eftersom de fasta kostnaderna och åtagandena är små och affärsiden skalar relativt 
snabbt både uppåt och nedåt. 

Skatteverket har i augusti 2019 ifrågasatt om den reducerade momsen om 6 % är tillämplig för 
bolagets träningsverksamhet och överväger att påföra bolaget ytterligare 1,2 MSEK i moms och 
skattetillägg. Bolaget anser att verksamheten motiverar en reducerad moms och l1ar kraftfullt agerat 
för denna uppfattning, Skatteverket har tidigare accepterat vår uppfattning i samband med tidigare 
momsrevisioner. Ett ogynnsamt utfall medför förutom kostnaden för bolaget även en risk för att ett för 
konsumenten ogynnsammare pris kan påverka försäljningen negativt. 
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Eget kapital 

Vid åretS .. b-8.rJt=iri -· ----------
Fondemission 
Nyemission, pågående 
Disposition en/ årsstämmobes/ut 
Utdelning 
Arets resultat 

Vid årets slut 

Aktie-
kapital 

150 000 
450 000 

600 000 

övriga Reserv-
reserver fond 
450 000 3Ö öoo .. 

-450 000 
8 321 522 

8 321 522 30 000 

Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 

2(14) 

Fritteget 
kapital Totalt 

2 362 381 2 992 38-1 

8 321 522 

-675 000 -675 000 
998 018 998 018 

2 685 399 11 636 921 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 2 685 399, disponeras enligt följande: 

Att disponera 
Utdelning, 1878251 aktier* SEK 0,45 
Balanseras i ny räkning 

Belopp i SEK 
2 685 399····•·· 
-845 213 

---·----······· 

1840186 

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med 
tillhörande noter. 

Soliditeten är mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrivs med lönsamhet betryggande. 
Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. 

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna 
utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st. 

Utdelningen kommer att betalas 2019-11-30. 
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Resultaträkning 
Belopp i SEK Not 2018-05-01- 2017-05-01-

2019-04-30 2018-04-30 
--~---~---·--·---~--·---- --···--·" -~~-•.-••••w~wn---~•• - --···-••«-< 

Nettoomsättning 21395291 18 863 799 
övriga rörelseintäkter 11 678 110 838 

21 406 969 18 974 637 

Rörelsens kostnader 
Råvaror och förnödenheter -9 987 788 -8 544 875 
övriga externa kostnader 3,4 -2 970 316 -2 311 060 
Personalkostnader 2 -5 843 324 -5 184 979 
Av/nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -1162 427 -1354438 

Rörelseresultat 1443114 1579285 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 63 599 
Räntekostnader och liknande kostnader 6 -91 784 -87 574 

Resultat efter finansiella poster 1 351 393 1 492 310 

Bokslutsdispositioner 7 -64 383 -127 543 

Resultat före skatt 1287010 1 364 767 

Skatt på årets resultat 8 -288 992 -361 783 

Arets resultat 998 018 1002984 
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Balansräkning 
Belopp i SEK 

TILLGÅNGAR 

Tecknat, ej inbetalt kapital 

Anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgängar 
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 
och liknande arbeten 
Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 
Inventarier, verktyg och installationer 
Pågående nyanläggningar och förskott 
avseende materiella anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

Varulager mm 
Råvaror och förnödenheter 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 
Fordringar hos koncernföretag 
Aktuell skattefordran 
övriga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

- ---- ----------

Not 

9 

10 

11 

10 

12 

13 

19 
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2019-04-30 2018-04-30 

8 321 522 

423 052 1 291 933 

2 849 955 2 910 780 

672 599 454 147 

2 415 847 2 415 847 

5 938 401 5 780 774 

22 721 22 721 

22 721 22 721 

- ,,,_,_, ____ _ ._ _ _____ �. 

6 384174 7 095 428 

297 769 239 303 

297 769 239 303 

309 099 131 941 

112 900 

27 319 104 743 

498 369 239 944 

198 627 707 993 
, - · .�·"·, ,» 

1 146 314 1 184 621 

4 387 897 1 918 374 

5 831 980 3 342 298 

20 537 676 10 437 726 

0ft 
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Balansräkning ____ __ ··--
Belopp i SEK 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital ( 1878251 aktier) 
Nyemission under registrering 
Reservfond 
Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 
Vinst eller förlust föregående år 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

Obeskattade reserver 
Ackumulerade överavskrivningar 
Periodiseringsfonder 

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 

Kortfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut 
Leverantörsskulder 
Skatteskulder 
övriga kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Not 

14 

15 
16 

17 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 

Ställda säkerheter 

sfälida-säkerheter för egna skulder och avsättningar 
Fastighetsinteckningar 
Summa 

2019-04-30 

600 000 
8 321 522 

30 000 

1223421 
463 959 
998 018 

2 685 398 

11 636 920 

15 239 
2 041 800 
2 057 039 

2 678 936 
2 678 936 

444 000 
1962871 

285 015 
1 472 895 
4164 781 

20 537 676 

. --- ~----~·-· 

2019-04-30 

1 500 000 

1 500 000 
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2018-04-30 

150 000 
450 000 

30 000 

1223421 
135 975 

1002984 

2 362 380 

2 992 380 

15239 
1 977 417 
1992656 

3 153 615 
3 153 615 

341 600 
1 130 497 

14455 
115 120 
697 403 

2 299 075 

10 437 726 

2018-04-30 

1 500 000 

1 500 000 
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Eventualförpliktelser 

Ansvarsförbindelser 
övriga ansvarsförbindelser 
Mervärdesskatt 

Summa 

Not 18 
Not 18 

2019-04-30 

6179 250 
1200000 

7 379 250 

6(14) 

2018-04-30 

6 179 250 

6179 250 
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Noter 

Not 1 Redovisningsprinciper 
Belopp i SEK om inget annat anges 

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

Intäkter 
Alla intäkter redovisas exklusive moms och eventuella rabatter. 

Tjänsteförsäljning 
Online-tjänsteabonnemang intäktsförs i takt med att tjänsten utförs. Löpande förlängningar av 
abonnemang intäktsförs enligt samma princip. 

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

Royalty för litterära verk 

7(14) 

Nya verk genererar normalt ett förskott som intäktsförs som royalty vid faktureringstillfället. Förskottet 
faktureras vid manuslämning. Därefter uppstår löpande royaltyintäkter som avräknas årsvis per 31/3 
och slutreglering sker i oktober samma år. Vid den preliminära avräkningen 31/3 faktureras normalt 
ytterligare förskott, ca 75 % av upplupen royalty som då intäktsförs innevarande år. Detta förskotts 
storlek avgörs av förlaget mot bakgrund av att återförsäljares returrätter och efterställda 
bonusutbetalningar kan påverka den slutliga royaltyn. 

Royalty för användning av varumärke 
Franchisetagare Inom Mamma Boot Camp erlägger en fast årlig avgift i förskott i samband med 
tecknande och förlängning av avtal. Denna royalty intäktsförs i sin helhet vid betalningstillfället. 

Immateriella tillgångar 
Immateriella anläggningstillgångar, huvudsakligen externa kostnader för IT-systemutveckling, 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. 
Avskrivningar görs linjärt över den bedömda nyttjandetiden. Avskrivningstiden för immateriella 
anläggningstillgångar uppgår till tre år. Normalt kostnadsförs interna utvcklingsarbeten löpande. 

Leasingavtal 
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redovisas som operationell leasing (hyresavtal), 
oavsett om avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt 
över leasingperioden. 

Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper och kundfordringar, 
leverantörsskulder, och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i 
instrumentets avtalsmässiga villkor. 
Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt 
upphört. 

Kundfordringar och övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 
månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det 
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 

Kortfristiga placeringar 
Posten består av innehav av reinvesterande aktie- och räntefonder. Tillgångar ingående i posten 
redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning redovisas innehavet till 
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anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger. 

Låneskulder och leverantörsskulder 

8(14) 

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 
och det belopp som ska återbetalas. 

Ersättningar till anställda 
Kortfristiga ersättningar 
Kortfristiga ersättningar i bolaget utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, 
sjukvård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en 
legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. 

Ersättningar efter avslutad anställning 
I bolaget förekommer endast avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar 
företaget fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att 
betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Resultatet belastas 
för kostnader i takt med att de anställdas tjänster utförts. 

Ersättningar vid uppsägning 
Ersättningar vid uppsägning utgår då någon inom bolaget beslutar att avsluta en anställning före den 
normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om 
frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida 
ekonomisk fördel redovisas en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller informell 
förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den 
ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. 

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

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. 
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Materiefla anläggningstillgångar 
Fastigheter 
Nedlagda utgifter på annans fastighet 
Maskiner och andra tekniska anläggningar 
Inventarier, verktyg och installationer 
IT-system och programvaror 

Varulager 

9(14) 

Ar 
50 
5 
3 
3 
3 

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

Not 2 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 
2018-05-01- 2017-05-01-

Sverige 
Totalt 

2019-04-30 Varav män 2018-04-30 Varav män 
· ··············---··· · ·-~1~------4-0------·-s~---- ···· ····--3 · 

7 4 6 3 

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader 

Styrelse och VD 
övriga anställda 
Summa 
Sociala kostnader 
(varav pensions kostnader) 1) 

2018-05-01- 2017-05-01-
2019-04-30 2018-04-30 

2 415 703 2 345 236 
1 185 359 681 941 
3 601 062 
1609093 

3 027177 
1 601 018 

1) För samtliga tillsvidareanställda inklusive bolagets ledning görs avsättningar motsvarande 
ITP-planen. 

Not 3 Arvode och kostnadsersättning till revisorer 

Pricewatehouse Coopers 
Revisionsuppdrag 

2018-05-01-
2019-04-30 

60 000 

2017-05-01-
2018-04-30 

20 000 
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Not 4 Operationell leasing - leasetagare 

Framtkia minimileaseavgifter avseende icke 
uppsägningsbara operationella leasingavtal: 
Inom ett år 
Mellan ett och fem år 
Senare än fem år 

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 

Leasingavgifterna är knutna till STIBOR. 

---------------·--·-

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter, övriga 

Summa 

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter 

Räntekostnader, övrfga 

Summa 

Not 7 Bokslutsdispositioner 

Skillnad mellan skattemässig och redovisad avskrfvning:
Periodiseringsfond, årets avsättning 
Periodiseringsfond, årets återföring 

Summa 

Not 8 Skatt på årets resultat 

Aktuell skattekostnad [/skatteintäkt] 

Avstämning av effektiv skatt 

Resultat före skatt 

Skatt enligt gällande skattesats 
Ej avdragsgilla kostnader 
Ej skattepliktiga intäkter 
Schablonränta på periodiseringsfond 
Redovisad effektiv skatt 

Differens 

2018-05-01-
2019-04-30 

1 287 010 

283 142 
31 890 

7 261 
-288 992 

33 301 

2018-05-01-
2019-04-30 

200 580 
401160 

601 740 

189 924 

2018-05-01-
2019-04-30 

63 
63 

2018-05-01-
2019-04-30 

91 784 

91 784 

2018-05-01-
2019-04-30 

437 800 
-373 417 

64 383 

2018-05-01-
2019-04-30 

288992 
288 992 

10(14) 

2017-05-01-
2018-04-30 

174 000 

174 000 

180 198 

2017-05-01-
2018-04-30 

599 

599 

2017-05-01-
2018-04-30 

87 574 ---
87574 

2017-05-01-
2018-04-30 

-51 957 
472 000 

-292 500 

127 543 

2017-05-01-
2018-04-30 

361 783 

361783 

2017-05-01-
2018-04-30 

Procenf Belopp 
1 364 767 

22,0 300 249 
48 603 

569 
6 343 

26,5 -361 783 

-6 019 
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Not 9 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 
2019-04-30 2018-04-30 

Acki.iiiiulerade anskaffn7ngsvärden 
--------·-· 

-Vid årets början 4 441 975 4 251 730 
-Externt utvecklade system 190 245 
Vid årets slut 4 441 975 4 441 975 
Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början -3 150 042 -2 098 526 
-Arets avskrivning -868 881 -1 051 516 

w••a 

Vid årets slut -4 018 923 -3 150 042 

Redovisat värde vid årets slut 423 052 1 291 933 

Not 10 Fastighetstillgångar 
2019-04-30 2018-04-30 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 3 233 524 3 233 524 
-Pågående nyanläggning 2 415 847 2 415 847 
Vid årets slut 5 649 371 5 649 371 

Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början -322 744 -259 652 
-Arets avskrivning -60 825 -63 092 

Vid årets slut -383 569 -322 744 

Redovisat värde vid årets slut 5 265 802 5 326 627 

Varav mark 

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer 
2019-04-30 2018-04-30 

Ackumulerade anskaffningsvärden 
-Vid årets början 1089880 820 729 
-Nyanskaffningar 451173 404 380 
-Avyttringar och utrangeringar -135 229 
-Om klassificeringar -270 499 

1270554 1089880 
Ackumulerade avskrivningar 
-Vid årets början -635 733 -487 306 
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 91403 
-Om klassificeringar 270 499 
-Arets avskrivning -232 721 -239 830 

-597 955 -635 733 

Redovisat värde vid årets slut 672 599 454147 
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Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav 

Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början 

Redovisat värde vid årets slut 

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

2019-04-30 

22 721 

22 721 

2019-04-30 
Förutbetalda försäkringsp-re-m~i-er------·············-··· · ····-·-·· ----3-8-54_2_ 

Kontokortsfordringar 160 085 
övriga förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 

Not 14 Disposition av vinst eller förlust 
Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust 

198 627 

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 2 685 399 disponeras enligt följande: 

Utdelning [ange antal aktier* utdeln per aktie] 
Balanseras i ny räkning 

Not 15 Ackumulerade överavskrivningar 

Maskiner och inventarier 

Not 16 Periodiseringsfonder 

Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2012 
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2014 
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2015 
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2016 
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2017 
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2018 
Periodiseringsfond, avsatt vid beskattningsår 2019 

Av periodiseringsfonder utgör 449 196 (435 031) uppskjuten skatt. 

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Upplupna semesterlöner 
Arbetsgivaravgifter 
övriga upplupna kostnader 

2019-04-30 
15 239 

15 239 

223 000 
388 000 
432 000 

89 000 
472 000 
437 800 

2 041 800 

2019-04-30 
459 381 
330 452 
683 062 

1472895 
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2018-04-30 

22 721 

22 721 

2018-04-30 
12 551 

320 273 
375 169 

707 993 

2019-04-30 
845 213 

1840186 

2 685 399 

2018-04-30 
15 239 

15 239 

2018-04-30 
-·· 373 417 

223 000 
388 000 
432 000 

89 000 
472 000 

1977417 

2018-04-30 
454 673 
227 730 

15 000 

697 403 



Novatron Sweden AB 
556078-0073 

Not 18 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 

Eventualförpliktelser 

13(14) 

Avtalat kontraktsbelopp är totalt EUR 825 000 inkl skatter, återstår att betala EUR 577 500 vid 
godkänt färdigställande. Detta belopp avses finansieras genom hypotekslån med 15 års löptid. 

Skatteverket har i augusti 2019 ifrågasatt om 6% moms är tillämpligt för bolagets träningstjänster och i 
utfaller slutgligt avgörande i frågan till bolagets nackdel ökas momsskulden med ytterligare 1,2 MSEK . 

Not 19 Likvida medel 

Följande de/komponenter ingår i likvida medel: 
Kassamedel 
Banktillgodohavande 

2019-04-30 

12 232 
4 375 665 
4 387 897 

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. 

Not 20 Nyckeltalsdefinitioner 
Rörelsemarginal: 
Rörelseresultat/ Nettoomsättning. 

Balansomslutning: 
Totala tillgångar. 

Avkastning på sysselsatt kapital: 
(Rörelseresultat+ finansiella intäkter) / sysselsatt kapital. 

Finansiella intäkter: 
Poster i finansnettot som är hänförliga till tillgångar (som ingår i sysselsatt kapital). 

Sysselsatt kapital: 
Totala tillgångar - räntefria skulder. 

Räntefria skulder: 
Skulder som inte är räntebärande. Pensionsskulder ses som räntebärande. 

Avkastning på eget kapital: 
Resultat efter finansiella poster I Justerat eget kapital. 

Soliditet: 
Totalt eget kapital/ Totala tillgångar. 

2018-04-30 

10654 
1907720 

1918374 
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Revisionsberättelse 
Till bolagsstämman i Novatron Sweden AB, arg.nr 556078-0073 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Novatron Sweden AB för räkenskapsåret 1 maj 2018 till 30 april 
2019. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Novatron Sweden ABs finansiella ställning per den 30 april 2019 och av 
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Novatron Sweden 
AB. 

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 
Novatron Sweden AB 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 jnte 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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 
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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 Novatron Sweden AB för räkenskapsåret 1 maj 2018 till 30 april 2019 samt av förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. 

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

Grundför 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 Novatron Sweden AB enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisions bevis 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. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och 
anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i 
överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisions bevis 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 

• 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. 

En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens 
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen. 

aterhouseCoopers AB 
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