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Styrelsen och verkställande direktören för Frontwalker Group AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2020–01–01 – 2020–12–31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i tusentals kronor (Tkr).

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Frontwalker Group AB grundades 1996 och ingår i Empir Group-koncernen sedan november 2015.
Bolaget, som dessförinnan varit servicebolag för Empir Groups affärssegment SOLVE, blev under 2019
moderbolag i koncernen Frontwalker Group. I slutet av året såldes de sista 51% av bolaget från Empir
Group AB till Xavitech AB. I och med detta ingår bolaget även i Xavitech-koncernen.
Inom Frontwalker-koncernen finns konsultintensiva verksamheter med IT-specialister inom
systemutvecklingsprocessens alla roller, samt bemanning av IT-support. Med den samlade kompetensen
och leveranskapaciteten inom gruppen kan vi samordna, leda och leverera betydande volymaffärer, både
i form av resursförstärkning och helhetsleveranser av utvecklingsprojekt och systemförvaltning. Centralt
samordnas i moderbolaget resurser för operativa och strategiska stödfunktioner så som ekonomifunktion
och controlling, hantering av ramavtal och upphandlingsprocesser, kvalitet, konceptutveckling,
varumärken, certifieringar, partnernätverk, offshore-tjänster m.m.
Organisatoriskt drivs verksamheten genom självständiga dotterbolag med lokal närvaro på sina
respektive marknader. Frontwalker har kontor i Sundsvall, Uppsala, Malmö, Göteborg och Stockholm.
Frontwalker Group AB är moderbolag till Frontwalker Sundsvall AB (559075-7596), Frontwalker
Uppsala AB (556629-8476), Frontwalker Göteborg AB (556639-6064), Frontwalker Malmö AB
(556679-0571), MSC Solutions AB (556551-4147), MSC Frameworks AB (556816-3082) samt Tavana
IT AB (556924-2976).
Frontwalker Group AB är dotterbolag till Xavitech AB (publ) (556675-2837).
Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Covid-19 pandemins framfart med nedstängningar, stödpaket och distansarbete har skapat en stor
osäkerhet både i världen i stort och i allas vår omedelbara närhet. Då bolaget främst levererar tjänster till
sina dotterbolag påverkas det därmed inte av spridningen av Corona-viruset.
Under året har de sista 51% av bolaget sålts av Empir Group AB (publ) (556313-5309) till Xavitech AB
(publ) (556675-2837) och Frontwalker Group AB ägs nu till 100% av Xavitech AB. Bolaget ingår
därmed i en ny koncernkonstellation. Moderföretaget i den minsta koncernen är Xavitech AB (publ) och
moderföretaget i den största koncernen är Empir Group AB (publ).
Den 16 november utsågs Anders Hibell till ny VD för Frontwalker Group. Han ersatte därmed Torbjörn
Skog.
Bolaget har under året mottagit koncernbidrag från Frontwalker Uppsala AB uppgående till 3 220 tkr.
Nedskrivning av aktier i ett av dotterbolagen har även gjorts med 1 350 tkr. Vid två tillfällen under året
har bolaget beslutat om utdelning.
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Flerårsöversikt (Tkr)

2020
13 379
1 255
45

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2019
7 417
-35 740
59

2018
12 143
-651
17

2017
44 872
-7 429
29

2016
99 696
-5 097
14

Under 2020 samordnades koncernens administration centralt till Frontwalker Group AB och tjänster har
därefter fakturerats därifrån vilket förklarar den högre försäljningen jmf med 2019. Under 2019 skrevs
även några av bolagets andelar i dotterbolagen ned vilket påverkade 2019 års resultat negativt.

Förändring av eget kapital (Tkr)
Aktie-

Belopp vid årets ingång
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:
Utdelning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Överkurs-

Reserv-

kapital

fond

fond

resultat

resultat

627

14 085

152

47 788

-35 113

27 539

-35 113
-7 000

35 113

0
-7 000
3 228
23 766

627

14 085

Balanserat

152

Årets

5 675

3 228
3 228

Totalt

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
årets vinst

19 759 640
3 227 507
22 987 147

disponeras så att
i ny räkning överföres

22 987 147

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

13 379
13 379

7 417
7 417

-3 095
-2 292
-4 797
-10 185
3 194

-7 220
-717
-370
-8 306
-890

3
4

-1 350
-589
-1 939
1 255

-34 850
0
-34 850
-35 740

5

3 220
3 220
4 475

555
555
-35 185

-1 248
3 228

72
-35 113

Not

Tkr

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Erhållet koncernbidrag
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

2

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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2020-12-31

2019-12-31

16
16

16
16

39 470
11
39 481
39 497

40 820
1 259
42 079
42 095

1 058
8 321
0
0
2 077
11 456

2 385
1 175
46
152
0
3 758

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1 314
12 770

1 064
4 822

SUMMA TILLGÅNGAR

52 267

46 917

Balansräkning

Not

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Uppskjuten skattefordran
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

6

7, 8

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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2020-12-31

2019-12-31

627
152
779

627
152
779

Fritt eget kapital
Överkursfond
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa fritt eget kapital
Summa eget kapital

14 085
5 675
3 228
22 988
23 767

14 085
47 788
-35 113
26 760
27 539

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

6 200
2 933
9 133

8 000
0
8 000

1 620
10 518
39
607
4 083
2 500
19 367

2 252
7 823
11
0
1 292
0
11 378

52 267

46 917

Balansräkning

Not

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond
Summa bundet eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Skulder till kreditinstitut
Summa kortfristiga skulder

10

11

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Värderingprinciper m.m.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker
som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Pågående tjänsteuppdrag
Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material
levereras eller förbrukas innebärande att vinsten från uppdragen avräknas successivt.
Om det inte är sannolikt att betalning kommer att erhållas för belopp som redan har redovisats som intäkt
redovisas det belopp som sannolikt inte kommer att erhållas som en kostnad.
I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma
period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld,
vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade
beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt.
Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt enligt uppdragens respektive
färdigställandegrad, så kallad successiv vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs huvudsakligen
genom att jämföra nedlagda uppdragsutgifter med totala uppdragsutgifter.
När utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga
uppdragsutgifter i resultaträkningen med utgångspunkt från färdigställandegraden av aktiviteterna på
balansdagen.
Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt
endast med ett belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas
av beställaren. Om det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala
uppdragsinkomsten från ett uppdrag redovisas den befarade förlusten som en kostnad omgående i
resultaträkningen.

Transaktion 09222115557448027744

Signerat TN, AH, HL

Frontwalker Group AB
Org.nr 556511-6125

7 (13)

I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma
period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld,
vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade
beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt.

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar
Datorer
Inventarier, verktyg och installationer

33%/år
20%/år

Finansiella instrument
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
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.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt.

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
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Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Avsättningar
Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret
eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till sin förekomst
men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer
där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa
avgifter.
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de
tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

Koncernbidrag
Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
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Uppskattningar och bedömningar
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen
görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer,
som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de
redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det
verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden
ses över regelbundet. Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på
balansdagen bedöms kunna innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden
för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår. Hänsyn är även tagen till större effekter på kort eller
längre sikt hänförligt till COVID-19 spridningen.

Not 2 Medelantalet anställda
2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

4,1

0,2

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

1 350
1 350

34 850
34 850

Medelantalet anställda

Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Årets nedskrivning

Nedskrivning av aktier i dotterbolaget MSC Frameworks AB har under året gjorts.

Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader till koncernföretag
Övriga räntekostnader
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Not 5 Bokslutsdispositioner
2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

3 220
3 220

555
555

2020-12-31

2019-12-31

373

432
-58
373

Mottagna koncernbidrag

Koncernbidrag har mottagits under året från Frontwalker Uppsala AB.

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

373

Vid årets början
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-357

Utgående redovisat värde

-357

-416
58
-357

16

16

2020-12-31

2019-12-31

77 464
0
0
0
77 464

41 370
46 043
-11 650
1 700
77 464

-36 644
0
-1 350
-37 994

-2 928
1 134
-34 850
-36 644

39 470

40 820

Not 7 Andelar i koncernföretag

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar
Aktieägartillskott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Försäljningar
Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 8 Specifikation andelar i koncernföretag
Namn
Frontwalker Uppsala AB
556629-8476
Frontwalker Sundsvall AB
559075-7596
MSC Solutions AB
556551-4147
Frontwalker Göteborg AB
556639-6064
Frontwalker Malmö AB
556679-0571
Tavana IT AB
556924-2976
MSC Frameworks AB
556816-3082

Rösträttsandel

Antal
andelar

Bokfört
värde

100%

1 005

93

100%

1 000

1 050

100%

1 432

17 236

100%

1 130

155

100%

1 000

2 500

90%

902

18 336

100%

500

100
39 470

Årets nedskrivning härrör till nedskrivning av aktievärdet i MSC Frameworks AB.

Not 9 Kortfristiga fordringar hos koncernbolag

Kortfristiga fordringar
Upplupna intäkter och förutbet kostnader

2020-12-31

2019-12-31

8 220
101
8 321

1 032
143
1 175

Antal
aktier
152 955
152 955

Kvotvärde
4,1

Not 10 Antal aktier och kvotvärde
Namn
Antal aktier
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Not 11 Kortfristiga skulder till koncernföretag

Leverantörsskulder
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-12-31

2019-12-31

-195
-10 310
-13
-10 518

-616
-7 045
-162
-7 823

2020-12-31

2019-12-31

5 500
5 500

3 000
3 000

2020-12-31

2019-12-31

10 000
10 000

10 000
10 000

Not 12 Eventualförpliktelser

Borgensförbindelser för dotterbolag

Not 13 Ställda säkerheter

Företagsinteckning

Not 14 Uppgifter om moderföretag
Företaget är dotterföretag till Xavitech AB (publ) (556675-2837) med säte i Stockholm.
Företaget som utgör moderföretag för en koncern med dotterföretag enl not 8, upprättar ej
koncernredovisning då företaget och dess samtliga dotterföretag omfattas av en koncernredovisning som
upprättas av Xavitech AB (publ).
Moderföretag i den minsta koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är
Xavitech AB (publ) med organisationsnummer 556675-2837 med säte i Stockholm.
Moderföretag i den största koncern där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är Empir
Group AB (publ) med organisationsnummer 556313-5309 med säte i Stockholm.
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Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Coronapandemin fortgår i världen och i Sverige. Bolaget har under 2020 och 2021 anpassat
verksamheten efter rådande situation. Frontwalker Groups verksamhet är begränsat till Sverige.
Koncernen har en kundmix som är övervägande del myndigheter och branschorganisationer. I nuläget ser
företaget inte svårigheter att utföra sina åtaganden och leveranser mot sina nuvarande och tillkommande
kunder.
Inga övriga väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

Stockholm

Torbjörn Nilsson
Ordförande

Anders Hibell
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats
KPMG AB

Henrik Lind
Auktoriserad revisor
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DocuSign Envelope ID: 316F914B-92C6-449B-A351-D970B9864512

Till bolagsstämman i Frontwalker Group AB, org. nr 556511-6125

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Frontwalker Group AB för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av Frontwalker Group ABs finansiella ställning per den 31 december 2020 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.

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 Frontwalker Group 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 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.



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.

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.

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 Frontwalker
Group AB för år 2020 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.

Revisionsberättelse Frontwalker Group AB, org. nr 556511-6125, 2020

1 (2)

DocuSign Envelope ID: 316F914B-92C6-449B-A351-D970B9864512

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 Frontwalker Group 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 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.

Stockholm den 2021-06-04
KPMG AB

Henrik Lind
Auktoriserad revisor
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